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For at kunne vurdere den økono-
miske betydning af forbedringer 
af klovsundheden er der, i simule-
ringsmodellen SimHerd, brugt en 
problem-besætning med mange 
klovproblemer. Derudover er der 
foretaget en simulering af de 
forbedringer, der kan opnås ved 
at reducere klovproblemerne til et 
realistisk mål for problem-besæt-
ningen (figur).

Specificerede klovlidelser

Udover den viste oversigt, speci-
ficeres forekomsten af mere end 
10 klovlidelser på udskrifterne. Da 
der ikke findes videnskabeligt bevis 
på, hvordan alle disse sygdomme 

Halter køerne, så halter økonomien!
Simuleringsmodellen SimHerd er brugt til at estimere den økonomiske 
betydning af forbedringer af klovsundhed i en besætning med mange klovlidelser. 
Konklusionen er, at der er mange penge at hente ved at forebygge.
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Figur:  Graferne i klovbeskæringsoversigterne af en anonym 
problem-besætning, samt et realistisk mål for besætningen
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påvirker koens produktion og 
reproduktion, har vi i SimHerd kun 
specificeret Digital Dermatitis (DD), 
klovbrandbyld (KBB), øvrige smit-
somme lidelser (ØvSm; inkluderer 
balleforrådnelse, klovspalte betæn-
delse og nydannelse) og hornre-
laterede lidelser (Horn; inkluderer 
dobbeltsål, hulvæg, overgroet klov, 
såleblødning og sålesår). 

To scenarier med forskel i  
risiko for klovlidelser

Modellen har simuleret et scenarie, 
som repræsenterer problem-besæt-
ningen. Derudover har modellen 
kørt et scenarie, hvori klovsund-
heden forbedres sådan, at målet 
bliver nået. Udover risikoen for 
klovlidelser er alt andet lige i disse 
to scenarier. 

Modellen har simuleret scenari-
erne således, at forekomsten af 
de forskellige klovlidelser stem-
mer overens med dem, som er 
vist i klovbeskæringsoversigterne 
(tabel 1). Derudover viser tabel 1 
de resulterende produktionsmæs-
sige forbedringer (Forskel), ved at 
reducere forekomsten af klovlidel-
ser. I tabel 2 vises de økonomiske 
forskelle mellem de to scenarier. 

Det højere DB skyldes især salg af 
flere kvier og mere mælk. Der er 
dog også taget højde for, at udgif-
terne til foder stiger. Udgifterne til 
behandlinger er lavere. 

Store gevinster ved  
forebyggelse

Med en strategi for forebyggelse 
af klovlidelser, som flytter besæt-
ningens klovsundhedsresultater fra 

det nuværende niveau til målet, 
tjenes 2037 kroner pr. årsko eller 
210.000 kroner pr. år i en besæt-
ning på knap 100 årskøer. Hvis 
sammenligningen gennemføres for 
en besætning med god reproduk-
tion (et lavere kælvningsinterval 
og en laver udskiftningsprocent) er 
forskellen mellem de to niveauer 
kun 1476 kroner. Hvis besætnin-
gen til gengæld har en 20% hø-
jere ydelse, rammer sygdommene 
endnu hårdere og der kan tjenes 
op til 2248 kroner ved at forbedre 
klovsundheden. 
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Økonomiske tal Problem Mål Forskel

DB i alt x 1000 kr. 782 992 +210

DB per årsko, kr. 8013 10051 +2037

Tabel 2:  Simulerede økonomiske årsresultater for problem-besætningen og 

målet 

Tekniske nøgletal Problem Mål Forskel 

Dig. dermatitis forekomst % 28,8 7,2 -21,6

Øvr. Smitsom. forekomst %            11,9 8,1 -3,8

Hornrelaterede lid. forekomst % 36,6 6,4 -30,2

Klovbrandbyld hyppighed (tilf/årsko) 23,5 0,2 -23,2

Årskøer 97,6 98,7 +1,1

Mælkeydelse, kg EKM 8504 9186 +682

Foderoptagelse, FE 6007 6350 +343

Udskiftningsrate 41,3 37,1 -4,2

Kælvningsinterval 409 401 -9

Solgte kvier 2,2 6,1 +3,9

Døde køer 6,4 4,2 -2,1

Tabel 1:  Simulerede tekniske årsresultater for problem-besætningen og 

målet. 
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Mørt oksekød  
– selv fra de ”gamle” malkekøer 
En af de væsentligste spisekvalitetsegenskaber ved oksekød er mørheden – bøffen skal være mør! 
Dette kan opnås gennem modning efter slagtning. Men med afsæt i den viden, der findes om, hvad 
der sker når kød modner, viser det sig, at man også kan påvirke mørhedsudviklingen i det levende dyr.

Høj proteinomsætning i 
musklerne betyder mørt 
kød

Udvikling af mørhed i kød relateres 
til muskelproteinnedbrydningen og 
aktiviteten af proteinnedbrydende 
enzymer. De samme proteinned-
brydende enzymer er involveret 
i protein-omsætningen i den 
levende muskel. Det betyder, at 
slagtekroppe fra dyr, med en høj 
muskelproteinnedbrydning på slag-
tetidspunktet, vil bibeholde denne 
efter slagtning og derved have 
potentiale for en optimal mørheds-
udvikling. Forsøg med kalve, tyre 
og stude, der har været fodret hhv. 
moderat eller intensivt, har vist, at 
mørheden er forbedret, hvis dyrene 
fodres intensivt og har høj tilvækst 
på slagtetidspunktet. Tilsvarende 
kan en kompensatorisk vækststra-
tegi, dvs. en periode med restriktiv 
fodring fulgt af intensiv fodring, 
stimulere proteinomsætningen og 
dermed potentialet for mørhedsud-
vikling efter slagtning. 

Kompensatorisk slutfod-
ring af udsætterkøer

Vi har gennemført et forsøg med 
udsætterkøer, hvor en kompen-
satorisk slutfodringsstrategi blev 

iværksat for at optimere mør-
heden af kødet. Tyve Holstein 
Friesian køer fra besætningen på 
Forskningscenter Foulum, med en 
gennemsnitsalder på 4 år, indgik i 
forsøget. Køerne passede sammen 
parvis mht. tyrefar, antal laktatio-
ner og antal dage i laktation. En ko 
fra hvert par (10 i alt) blev goldet 
over en uge og derefter fodret på 
lavt energiniveau i yderligere to 
uger efterfulgt af en seks ugers 
slutfodringsperiode og slagtning. 
De resterende 10 køer blev slagtet 
direkte, mens de var i laktation. 
Efter slagtning blev overskærings-
kraften af filet og inderlår under-
søgt. Jo større kraft der skal til, jo 
mere sejt er kødet. Slagteresultater 
og overskæringskraften af kødet 
fra de to strategier er vist i tabel-
len. 

Forbedret slagte- og  
kødkvalitet

Slutfodringsstrategien viste sig 
at mindske overskæringskraf-
ten af begge muskler i en sådan 
grad, at det nemt kan erkendes 
af en almindelig forbruger, der vil 
opleve, at kødet er blevet mere 
mørt. Dette sker samtidig med, 
at slagteprocent og EUROP klas-
sificering forbedres. Med udgangs-

Overskæringskraften af kødet 

undersøges. Jo større kraft der 

skal til, jo mere sejt er kødet.
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punkt i Danish Crowns notering i 
uge 15, 2010, ville køerne, på den 
kompensatoriske slutfodring, blive 
afregnet til gennemsnitlig 4.600 kr. 
mod 2.900 kr. for køerne slagtet i 
laktation, altså en forskel på 1.700 
kr. Omkostningerne til en sådan 
forbedring af både slagte- og kød-
kvaliteten er ca. 700 ekstra foder-
enheder samt ni ugers opstaldning 
og arbejdskraft. 

Flere oplysninger

Margrethe.Therikildsen@djf.au.dk 

Tabel. Resultat af en kompensatorisk slutfodringsstrategi af udsætterkøer

Kontrol Kompensatorisk
slutfodring

Vægt ved start, kg 631 574

Vægt efter 9 ugers slutfodring, kg 681

Tilvækst i slutfodringsperiode, kg/dag 1,698

Slagtevægt, kg 272 321

Slagteprocent 42,7 46,6

EUROP Form 1,4 2,7

Fedme 2,3 3,9

Farve 3,4 3,2

Filet

  Overskæringskraft, kg 7,4 4,9

  Intramuskulært fedt, % 3,6 7,9

Inderlår

  Overskæringskraft, kg 5,6 4,1

  Intramuskulært fedt, % 2,1 2,6

5
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For at belyse, hvordan fravænnede 
kødkvægskalve skal fodres frem til 
slagtning er det væsentligt at tage 
udgangspunkt i de typiske fodrin-
ger, som vil kunne praktiseres i en 
kødkvægsbesætning. Betydningen 
af forskellige fodringsstrategier for 
tilvækst og slagtekvalitet er således 
blevet undersøgt på Kvægbrugets 
forsøgscenter (KFC). 

Forsøget på KFC

I alt 83 kødkvægstyrekalve indgik i 
forsøgsopgørelsen. Kalvene var af 
racerne Hereford, Angus, Simmen-
tal, Limousine og Charolais samt 

Fodringsstrategier til fravænnede 
kødkvægskalve 

På KFC er der lavet en undersøgelse af forskellige fodringsstrategier til kødkvægskalve efter 
fravænning. Resultaterne viste ingen forskel i tilvækst samt kun små forskelle i slagtekvalitet.
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krydsninger af disse racer – heraf 
mindst to kalve af samme race fra 
hver besætning. Den ene kalv, i 
et par, blev fravænnet ved. ca. 3 
mdr. - den anden ved ca. 6 mdr. 
og derefter opstaldet på KFC. Der 
blev registreret individuel foderop-
tagelse, tilvækst og slagtekvalitet 
samt sygdomsbehandlinger. Målet 
var at levere kalve til slagtning 
ved en vægt, som matchede det 
nuværende afregningssystem, og 
som sigtede på at få så mange 
slagtekroppe i klasse 3 for fedme 
som muligt. 

Effekten af fravænningsalderen er 
tidligere beskrevet i Ny KvægForsk-

ning, februar 2010. Her skal blot 
nævnes, at der ikke var forskel i 
tilvækst fra fødsel til slagtning og i 
slagtekvalitet mellem kalve fravæn-
net ved hhv. 3 og 6 mdr.

Tre fodringsstrategier for 
kødkvægskalve 

Inden for hver fravænningsalder 
har der været testet tre forskellige 
fodringsstrategier:

KRF: omfatter ad libitum fodring 
med pelleteret kraftfoder og byg-
halm.

6

http://www.kfc-foulum.dk/artikler/12_publikation/Ny_kvaegForskning_feb_2010_web.pdf
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Tabel 1.  Levende vægt ved 6 mdr. og tilvækst fra 6 mdr. og frem til slagtning. Ef-

fekten af fodringsstrategi er vist inden for hver af de to fravænningsaldre 

(3 og 6 mdr.)

 

Bemærk at den maksimale tilvækst-forskel på holdene fra 6 mdr. til 

slagtning er 5 % !

3 mdr 6 mdr

KRF TMR SEP KRF TMR SEP F. 

Antal dyr, n=83 12 15 14 12 15 15

Vægt v. 6 mdr, kg 274 267 261 247 252 250 nej 

Tilvækst, 0 til 6 mdr, 

g/dag 1237 1203 1168 1109 1185 1154 nej 

Tilvækst, 6 mdr til slagt, g/dag 1658 1590 1613 1674 1625 1638 nej 

F. i yderste højre kolonne viser, om der er statistisk sikker forskel mellem de tre fodringsstrategier. 
’Nej’ betyder ingen forskel, og jo flere stjerner – jo større forskel. 

Tabel 2.  Foderoptagelse og foderudnyttelse. Effekten af fodringsstrategi er vist 

inden for hver af de to fravænningsaldre (3 og 6 mdr.)

3 mdr 6 mdr

KRF TMR SEP KRF TMR SEP F. 

Kraftfoder, FE/dag 8.0 4.9 3.8 7.6 5.2 3.7 *** 

Græsensilage., FE/dag - 3.0 3.7 - 2.8 3.7 *** 

FE/kg tilvækst 4.9 5.0 4.6 4.6 5.0 4.5 *** 

Kød/talg farve 3.0 3.0 3.1 2.9 3.0 3.0 nej 

EUROP form # 9.9 9.3 10.2 10.1 10.1 10.4 nej 

EUROP fedme 3.0 3.5 3.4 3.0 3.3 3.2 ** 

F. i yderste højre kolonne viser, om der er statistisk sikker forskel mellem de tre fodringsstrategier.  
’Nej’ betyder ingen forskel, og jo flere stjerner – jo større forskel. 

TMR: omfatter en TMR blanding af 
1. slæts græsensilage og pelleteret 
kraftfoder. Blandingsforholdet var 
75 % kraftfoder til 25 % græsen-
silage på FE-basis, når kalvene var 
under 200 kg og 55 %: 45 %, når 
kalvene var over 200 kg. Der var ad 
libitum adgang til denne TMR.

SEP: omfatter separat fast tildeling 
af 4 kg (3,9 FE) pelleteret kraftfo-
der per dag og ad libitum adgang 
til 1. slæts græsensilage. I begge 
årgange anvendtes en god ensilage 
med ca. 1 FE per kg TS.

Store forskelle i 
optagelsen af kraftfoder 
og græsensilage
 
Resultaterne omfatter perioden 
fra 6 måneders alderen til slagt-
ning for alle kalvene. Optagelsen 
af kraftfoder og ensilage var, som 
ventet, væsentlig forskellig. Hvor 
KRF holdene i gennemsnit åd 7,8 
FE kraftfoder per dag, åd TMR 
holdene ca. 5 FE og SEP holdene 
ca. 3,7 FE. Når gennemsnittet for 
SEP holdet er under de 3,9 FE, som 
var den maksimale mængde, de 

fik adgang til, skyldes det, at nogle 
kalve på SEP holdet foretrak græs-
ensilage og altså ikke åd hele deres 
daglige kraftfoderration. På TMR 
holdene var optagelsen af græsen-
silage ca. 2,9 FE per dag, mens SEP 
holdet åd næsten 3,7 FE per dag. 
Samlet var foderoptagelsen lidt 
mindre på SEP i forhold til KRF og 
TMR. Det skal bemærkes, at SEP 
holdet altså fik 50 % af deres FE 
fra grovfoderet.

Ingen forskel i tilvækst 
og kun små forskelle i 
slagtekvalitet

Tilvæksten fra 6 mdr. til slagtning 
var godt 1600 g pr. dag og var ikke 
forskellig mellem de tre fodringer. 
Da foderoptagelsen var lidt lavere 
på SEP, var foderudnyttelsen bedst 
på SEP holdet. Når kalvene er 
leveret ved ens afgangsvægt (ca. 
560 kg målt på tværs af alle racer 
og fodringer), så var der kun små 
forskelle i slagtekvalitet imellem 
fodringerne. Der var ingen forskelle 
på slagtevægt og EUROP form. 
Derimod var både TMR og SEP en 
lille smule federe end KRF.    

Læs mere om forsøget på 
www.kfc-foulum.dk 

Projektet er støttet af Kvægsaf-
giftsfonden/Dansk Kvæg.

mailto:mv@agrsci.dk
mailto:Jorgen.Eriksen%40agrsci.dk%20?subject=
http://www.kfc-foulum.dk
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Homeoresen er defineret som 
de fysiologiske reguleringer, der 
understøtter et givent fysiologisk 
stadie. Starten på laktationen hos 
en ko er et eksempel på store 
fysiologiske ændringer, pga. at ko-
ens energibehov stiger dramatisk, 
efterhånden som mælkeproduk-
tionen øges. De mekanismer, som 
udgør homeoresen, er komplice-

rede hormonale reguleringer, der 
endnu ikke er fuldt belyst.

Forsøg med varieret ind-
hold af protein:stivelse 

Kun få undersøgelser har kigget 
nærmere på effekten af varierende 
tildeling af protein:stivelses-indhold 

Malkekøers tilpasningsevne  
ved foderændringer
Et DJF-forsøg har vist, at køer i tidlig laktation er ret 
fleksible i deres evne til at tilpasse sig foderændringer 
i form af varierende indhold af protein og stivelse. 

i foderet på mælkeproduktion og 
stofskifte hos malkekøer i tidlig 
laktation med henblik på at bedre 
køernes fysiologiske status. I dette 
forsøg blev køerne, i 4. til 6. uge 
af laktationen, fodret med én af 
tre foderblandinger med forskelligt 
protein/stivelses-indhold (se tabel). 
Der indgik i alt 30 Danske Holstein 
køer i forsøget.

Høj 

protein:stivelse 

(høj) 

Kontrol 

protein:stivelse 

(kontrol)

Lav protein:stivelse 

(lav)

Råprotein 

(%) (tørstof-basis) 

22,2 18,6 15,0

Stivelse (%) 1,7 7,5 13,3

De to TMR-foderbehandlinger Høj og Lav var fremstillet ved at variere på 

mængden af vårbyg med sojaskrå. Kontrolfoderet blev lavet af en blan-

ding af Høj og Lav i forholdet 1:1
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Blod- og mælkeprøver blev taget ugentligt gennem forsøgsperioden og 
analyseret for mælke- indholdsstofferne (fedt, protein, laktose, og urea) 
og frie fedtsyrer i blodet (NEFA), ketoner (Betahydroxybutyrat) og glukose. 
Ændringer i urea N i mælken (MUN) og mælkeydelse er vist i figurerne:

En langtidseffekt kan 
ikke udelukkes

Køer i tidlig laktation er tilsyne-
ladende ret robuste og muligvis 
mere fleksible i forhold til æn-
dringer i næringsstofforsynin-
gen sammenlignet med køer i 
midt- eller sen-laktationen. Re-
sultaterne tyder på, at ændring i 
protein:stivelsesforholdet tilsynela-
dende ikke er velegnet til akut at 
bedre køernes fysiologiske status 
i tidlig laktation. Måske ville mere 
ekstreme ændringer i protein/
stivelse-indholdet i foderet eller 
tildeling af foderet over længere tid 
have haft en effekt på koens evne 
til fortsat at opretholde mælkeydel-
sen og -sammensætningen i tidlig 
laktation. 
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Ændringer i mælkeydelse og urea N i mælk (MUN) hos 
køer fodret med højt, kontrol eller lavt 

protein:stivelsesindhold gennem de første 4 til 6 uger af 
laktationen 

Høj 

Kontrol 

Lav 

Ingen effekt af 
fodervariation på køer 
i tidlig laktation

Forsøget har vist, at varierende 
indhold af protein og stivelse i 
foderet til køer i tidlig laktation 
ikke påvirker hverken fysiologiske 
indikatorer i blodet (NEFA, ketoner 
og glukose), mælkeproduktion el-
ler indholdsstofferne, fedt, protein 
og laktose i mælken. Derimod var 

urea N i mælken højest hos køer 
fodret med højt protein/stivelse fo-
der og lavest hos køer fodret med 
lavt protein/stivelse i foderet gan-
ske som forventet. Resultatet tyder 
på, at køer i tidlig laktation kan 
tilpasse sig til ændringer i nærings-
stofoptagelsen med henblik på at 
understøtte mælkeproduktionen 
via andre tilpasningsmekanismer, 
end målt i dette forsøg.

mailto:Kasey.Moyes@agrsci.dk
mailto:KlausL.Ingvartsen@agrsci.dk
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Et studie, gennemført af forskere 
ved Sveriges LandbrugsUniver-
sitet (SLU), viser, at man ved at 
strø mere og oftere og ved at 
øge hældningen i sengebåsen 
kan få et renere miljø hos malke-
køer. Derimod giver brugen af en 
vandmadras i sengebåsen risiko 
for ringere hygiejne, hvis man 
ikke strør tilstrækkeligt ofte på 
den. Øget hygiejne giver desuden 
økonomiske fordele for såvel mæl-
keproducent som mejeri eftersom 
yver-sygdommene mindskes og 
mælkens kvalitet forbedres.

Forsøget bestod af to delforsøg, 
hvori der indgik hhv. 14 og 13 
lakterende køer. Køerne var op-
staldet i en løsdriftsafdeling med 
14 sengebåse. Sengebåsene var 
udstyret med bløde gummimåtter 
(undtagen hvor effekten af vand-
madrasser skulle undersøges). Der 
blev strøet med ”kutter-spåner”.

Mere strøelse og større hældning 
giver renere sengebåse hos køerne 

Øget strø-frekvens  
forbedrede hygiejnen

Studiet har vist, at en måde at 
opnå øget hygiejne på kan være at 
strø oftere. I stedet for at strø hver 
tredje dag er en strøningsfrekvens 
på to gange om dagen blevet un-
dersøgt. Det har vist sig at være en 
effektiv måde at få et lavere niveau 
af gødning i båsen samt renere 
yver og patter. I  een af delstudier-
ne kunne man endda se et positivt 
resultat med hensyn til at mindske 
bakterieindholdet i strøelsen og på 
patterne.

Forskerne studerede også, hvordan 
vandmadrasser som underlag i 
sengebåsen kan påvirke hygiej-
nen. Her viste det sig, at køerne 
gødede i båsen klart oftere end på 
de andre underlag. Bedste resultat 
fik vandmadrassen i kombination 
med en øget strøningsfrekvens, 

hvilket gav mindre mængde spredt 
gødning og væske, mindre baterie-
vækst samt renere yver og patter.

Større hældning i senge-
båsen havde positiv effekt

Yderligere blev det undersøgt, 
hvordan øget hældning af senge-
båsen fra 2 % til 7 % påvirkede 
hygiejnen. Her viste resultatet et la-
vere niveau af gødning i båsen, når 
hældningen øgedes. Man kunne 
endda se tendenser til renere 
yver og patter, men derimod ikke 
nogen forskel i bakterieindholdet i 
strøelsen og på patterne.

Dårlig hygiejne i den bagerste 
ende af sengepladsen er et kendt 
problem, som bidrager til forringet 
yversundhed og mælkekvalitet. 
Tilsammen er det faktorer som 
forringer mælkeproducenters og 
mejeriets økonomi.

Projektet er finansieret af Stiftelsen 
Lantbruksforskning. Du kan læse 
mere om projektet på:  
www.lantbruksforskning.se
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Ny formand for Dyre-
værnsrådet
 
Forskningsleder Lene Munks-
gaard fra Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet, er udnævnt som 
formand for Dyreværnsrådet 
fra 1. april 2010. 

Lene Munksgaard er ansat på Insti-
tut for Husdyrbiologi og -sundhed 
på Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF), hvor hun beskæfti-
ger sig med forskning i adfærd og 
stressbiologi. Hun har især fokus 
på sammenhængen mellem ad-
færdsmæssige og stressfysiologiske 
reaktioner hos malkekvæg. Lene 
Munksgaard blev agronom fra Den 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 
i 1982 og afsluttede sin ph.d. i 
etologi (læren om adfærd) i 1995. 
Foruden at forske i dyrenes ad-
færd har Lene Munksgaard to års 
erfaring som kvægrådgiver og har 
siden 1984 været forsker på DJF. 
Læs mere på www.agrsci.dk

Pris til veterinærforsker
 
Seniorforsker Peter Thomsen 
fra Institut for Husdyrbiologi og 
-sundhed ved Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet, er tildelt en pris-
belønning på 8.000 kr. fra C.O. 
Jensens Mindefond. Prisen ud-
deles til unge danske veterinæ-
rer som opmuntring for deres 
forskning. 

Peter Thomsen har i sit forsknings-
arbejde sat fokus på malkekøers 
sundhed og velfærd og bl.a. 
beskæftiget sig med metoder til at 
forebygge forekomsten af taber-
køer, dvs. køer, som er plaget af 
sygdoms- og velfærdsproblemer. 
Desuden har han arbejdet med 
udvikling af scoringssystemer til 
klinisk vurdering af malkekøer 
samt forebyggelse af klovlidelser. 
Peter Thomsen har fem års erfaring 
som praktiserende kvægdyrlæge 
og afsluttede sin ph.d. i veterinær 
epidemiologi i 2005.  
Læs mere på www.agrsci.dk 

KORT NyT Kom til Åbent hus på KFC 
den 21. maj 2010 
 
Fredag den 21. maj holder 
Kvægbrugets Forsøgscenter 
”Åben Hus” fra kl. 10.00 - 15.00. 
Anledningen er den velover-
ståede udvidelse fra 150 til 210 
køer med dertil hørende facili-
teter. Alle interesserede bydes 
inden for til at se nærmere på 
de nye staldforhold. 

I den nye del af kostalden kan du 
se den nyetablerede kælvnings-
afdeling samt skåneopstaldning.  
Hele dagen vil KFC’s personale stå 
klar til at fortælle om byggepro-
cessen, de nye faciliteter og ikke 
mindst tankerne omkring den nye 
staldindretning. 

Husk! Har du ikke mulighed for at 
møde op på denne dag er du altid 
velkommen til at aftale et besøg 
på KFC sammen med kolleger, din 
erfagruppe eller i anden sammen-
hæng for at få en faglig snak og 
inspiration. Læs mere om de nye 
faciliteter og åbent hus arrange-
mentet på www.kfc-foulum.dk 
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