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Indledning
Til gavn for alle

Formålet med landdistriktsprojekterne er at implementere og demonstrere ny viden i 
landbruget. I sidste ende kommer det landbruget og samfundet som helhed til gavn. Pro-
jekterne skaber nytte i primærproduktionen og har positive effekter for miljø, nærings-
stofudnyttelse, sundhed, velfærd og råvarekvalitet på bedriftsniveau.

Landdistriktsmidlerne er fremkommet i forbindelse med omlægningen af landbrugets 
støtteordninger. En del af den direkte støtte blev i den forbindelse øremærket udvikling, 
innovation og demonstration af ny viden for at skabe produktivitetsudvikling i primær-
produktionen og merværdi for samfundet. 

Dansk Kvæg tog udfordringen op sammen med de lokale rådgivere og en større gruppe 
kvægbrugere, primært studielandbrugene. Vi havde en masse ny viden, som var oplagt 
at demonstrere og implementere i praksis. 

Med de syv landdistriktsprojekter på kvægbedrifter har vi startet en proces, som vi fører 
videre i det almindelige rådgivningsarbejde for at sikre, at rådgivningen udbreder viden 
i tråd med intentionen bag landdistriktsprogrammet. 

Resultatet af arbejdet er beskrevet med indlæg fra både de enkelte landmænd, de lokale 
rådgivere og Dansk Kvæg. Det er vores forventning, at læserne bliver inspireret til at gå 
aktivt videre og udnytte den skabte viden i eget regi, så nytteværdien bredes ud i det 
samlede kvægbrug.

Fra Dansk Kvæg skal der lyde en stor tak til de deltagende landmænd / bedrifter, med-
arbejderne på de lokale centre og på Dansk Kvæg for den indsats, der er lagt i projek-
terne. 

Henrik Nygaard
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Fod på foderet

”Helt basalt går det ud på at fi nde ud af, 
hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, 
og hvad man kan gøre ved det,” siger Han-
ne Bang Bligaard, projektleder på projektet 
”Fodringsstrategier og fodringsmanage-
ment”.

Kernen i projektet er værktøjet ”Indeks for 
fodringsmanagement”, der er et system til 
at granske landmandens foderhåndtering 
for derved at afdække de fejl og mangler, 
der måtte være. 

”Vi har demonstreret værktøjet på 29 Stu-
dielandbrug, og de har alle fået en rapport, 
der beskriver deres fodringsmanagement 
og en handlingsplan, der beskriver hvad 
de først skal gå i gang med at forbedre på 
bedriften. Handlingsplanen er utroligt vig-
tig, for den fastholder, hvad der er aftalt, og 
hvornår der skal følges op på det,” fortæller 
Hanne Bang Bligaard. 

Demonstrationerne betyder, at mange rådgi-
vere allerede er kommet i gang med at bru-
ge værktøjet til at sætte fokus på fodrings-
management. Og det giver god mening at 
undersøge netop foderhåndteringen. Faktisk 
forholder det sig sådan, at de højtydende 
besætninger, som giver 2.500 kg EKM mere 
om året end gennemsnitsbesætningen, op-
når dette resultat primært på grund af godt 
foder og omhyggelig management. Samti-
dig kan risikoen for løbedrejning mindskes 

Et nyt værktøj skal være med til 
at granske landmandens fodrings-
management. Her er der nemlig 
store gevinster at hente

betydeligt, når der er styr på fodringsma-
nagement.

Hvad er din score?
Indeks for fodringsmanagement er baseret 
på en række spørgsmål, der kan besvares 
enten ved at tælle, måle og veje eller ved 
at beskrive praksis. Ved hvert spørgsmål er 
det udregnet, hvordan man får topscore, og 
hvad der giver nul point. Svarerne lægges 
sammen, og det regnes ud, hvordan land-
mandens pointsum er på en række faktorer. 
Ved opbevaring af grovfoder kan spørgs-
målene eksempelvis gå på snitfl ade, udtag-
ningshastighed og hvor omhyggeligt stak-
ken er tildækket. 

”Det er meningen, at værktøjet skal gøre 
det lettere for landmanden og rådgiveren 
sammen at vælge, hvilke indsatsområder 
det giver bedst mening at fokusere på. Deri-
mod giver værktøjet ikke standardløsninger 
på problemerne. Det er nemlig vigtigt, at løs-
ningen tilpasses forholdene på den enkelte 
bedrift, og det kan kun ske i samarbejde 
mellem landmanden og hans rådgiver. Det 
er jo vigtigt, at man ikke blot får øje på pro-
blemet, men også får gjort noget ved det,” 
siger Hanne Bang Bligaard.

Fodringsstrategier  
og –management

Hvad er det?
Projektet har skabt et arbejdsredskab, der 
specifikt kan undersøge landmandens fo-
derhåndtering. 

Hvordan kommer det i 
stand?

Foderhåndteringen undersøges gennem et 
spørgeskema, der kan afdække de proble-
mer, der måtte være på den enkelte bedrift. 
En systematisk gennemgang af foderhånd-
teringen vil typisk vare to til tre timer. Der-
til kommer tid til at gå resultaterne igen-
nem og aftale en handlingsplan.

Hvad skal det til for? 
80 % af forskellen i ydelse mellem højt-
ydende og gennemsnitlige besætninger 
skyldes foder og management. Et godt 
fodringsmanagement giver sunde og sta-
bile køer, der yder mere.

Læs mere her:
Du kan finde mere information om projek-
tet og dets resultater på hjemmesiden 
www.landscentret.dk/fodringsmanage-
ment Du kan også kontakte dit lokale 
kvægbrugskontor for at høre mere om mu-
lighederne for at få gennemgået dit for-
dringsmanagement.

Om 
projektet...
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Fodringsstrategier og 
– management

”Jeg havde spekuleret mig grøn over, hvor 
svaghederne mon kunne være,” fortæller 
kvægbrugsleder Lars Poulsen, da vi mø-
der ham på Kirkegaard I/S, et landbrug på 
Djursland.
”Og jeg blev helt klart klogere efter brugen 
af indekset. Man kan jo ikke sætte ind på 
alle punkter, så indeksets styrke er, at det 
fortæller en, hvor det bedst kan betale sig 
at sætte ind,” siger Lars Poulsen.
På Kirkegaard I/S har man allerede fulgt fl e-
re af de anvisninger, som brugen af indek-
set påpegede.
”Eksempelvis viste rysteprøver af foderet, 
at det skulle blandes noget bedre, ellers pil-
lede dyrene det bare fra hinanden. Og så 
er vi i gang med at optimere vores håndte-
ring af ensilage. Vi støber en fast grund, så 
der kommer mindre jord med i ensilagen, 
og så prøver vi at blive bedre til at sam-
le spildt ensilage op. Det var nemlig en af 
vores svagheder, som indekset fi k øje på,” 
forklarer Lars Poulsen.

Erfaring fra grise
Lars Poulsen har tidligere passet grise, og 
det var faktisk erfaringen derfra, han gerne 

ville tage med over i kvægbruget.
”Når man passer grise, gør man meget i 
dækningsbidragstjek og lignende. Man 
prøver at have så megen kontrol med be-
sætningen som muligt. Det ville jeg gerne 
overføre til køerne. Selvom det er vanskeli-
gere ved køer, fordi der er så meget usikker-
hed, og man – i modsætning til hos grise 
– er afhængig af vind og vejr, mente jeg, 
vi kunne forbedre os på en række punkter. 
Så jeg ringede til rådgiver Sten Wessel for 
at høre, hvilke muligheder der var på den 

Indeks giver synlighed
front. Og det var sådan jeg blev opmærk-
som på Indeks for Fodringsmanagement,” 
beretter Lars Poulsen.
Efterfølgende brugte Sten Wessel en for-
middag sammen med Lars Poulsen og et 
par af gårdens ansatte på at gå alle fod-
ringsprocedurer og håndtering af køerne 
igennem. 
”Vi fandt ikke de store brister, men vi fandt 
mange små områder, hvor vi kunne blive en 
lille smule bedre. Så det vi gør nu er at tage 
en rutine ad gangen, som vi så forbedrer. 
Og så snart den sidder fast, går vi videre til 
næste rutine,” forklarer Lars Poulsen.

Den svære vane
For Lars Poulsen og de andre medarbejdere 
på Kirkegaard I/S handler indekset om at 
optimere bedriften. Resultatet skal kunne 
ses på bundlinjen, men man er klar over, 
at det ikke bare er noget, man lige ændrer 
fra dag til dag.
”Det er jo enormt svært at ændre en vane. 
Man kommer så hurtigt til at gøre det sam-
me som altid. Derfor er det fi nt, at indek-
set er så konkret i forhold til at anvise en 
handling,” siger Lars Poulsen, som da hel-
ler ikke er i tvivl om, hvad hensigten med 
værktøjet er:
”I vor tids landbrug handler det jo ikke om 
at være størst eller stærkest. Nej, det hand-
ler om at være den mest omstillingsparate. 
Og det tror jeg, at indekset kan hjælpe os 
til at blive.”

Allerede kort efter udviklingsarbejdet med 
Indeks for Fodringsmanagement havde 
konsulent Steen Wessel fra Kvægrådgiv-
ning Midt-Østjylland i Randers solgt de 
første to besøg til lokale landmænd.
”En af landmændene henvendte sig selv 
til os, fordi han havde læst en artikel om 
produktet i et nyhedsbrev. Og den anden 
landmand har jeg presset lidt for at få lov 
til at gennemgå hans fodringskæde. Beg-
ge landmænd har udtrykt begejstring for 
produktet og de perspektiver, der ligger i 
det,” fortæller Steen Wessel.

Når en landmand har henvendt sig angå-
ende indekset, starter processen med et 
besøg af Steen Wessel. Han bruger typisk 
2½ til 3 timer på at gennemgå bedriften 
og lave indekset. Derefter kigger land-

Kvægrådgivning Midt-Østjylland  
i Randers var blandt de første 
kontorer til at tilbyde Indeks for 
Fodringsmanagement. Og de ser 
gerne redskabet udbredt til an-
dre elementer i landbruget

manden resultaterne igennem, og sam-
men skriver de en handlingsplan. Det er 
måske det allervigtigste redskab.
”Værdien af indekset kommer for alvor 
til syne, når vi går i gang med at målrette 
indsatsen. Denne opfølgning er helt klart 
det vigtigste led i processen, sådan som 
jeg ser det,” siger Steen Wessel.

Spindelvæv giver synlighed
Indeks for Fodringsmanagement, der ind-
deler landmandens score i en spindel-
vævsmodel (se illustration), er for alvor 
med til at give synlighed.
”Vi bliver bevidste om de ting, vi glemmer 
i dagligdagen. Og så er redskabet meget 
pædagogisk opbygget, så det opmuntrer 
faktisk til handling,” siger Steen Wessel.
Og der er god grund til at handle, når det 
gælder fodring. De største økonomiske 
omkostninger er fortsat fodringen, så en 
god udnyttelse af foderet er helt centralt 
for et bæredygtigt landbrug. 
”Indekset handler om optimal udnyttelse. 
Derfor ville redskabet sagtens kunne over-
føres til andre faktorer såsom staldens 
indretning og funktion, eller for den sags 
skyld kunne man også lave et indeks for 
køerne alene,” foreslår Steen Wessel.

Vaner kan godt brydes

Fodringsstrategier og 
–management

Kirkegaard I/S på Djursland var 
blandt de første købere af In-
deks for Fodringsmanagement. 
For gårdens folk handler det om 
at blive bedre til at bryde gamle 
vaner

Grovfoder, opbevaring
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Mere rådgivning for pengene
Hedens og Fjordens Landbrugs-
center var en af hovedkræfterne 
bag udviklingen af KvægNøglen. 
Indtil videre har de mødt god re-
spons fra landmændene

KvægNøglen

Hvad er det?
KvægNøglen er et rådgivningsværktøj, der 
baserer sig på allerede eksisterende værk-
tøjer. Det nye i KvægNøglen er, at værktø-
jerne ensrettes og samles. 

Hvordan kommer det i 
stand?

Dansk Kvæg har i samarbejde med Hedens 
og Fjordens Landbrugscenter i Aulum ud-
arbejdet skemaer og brugsvejledninger til 
at ensrette rådgivningsværktøjer. Desuden 
er der opstillet minimumskrav, som rådgiv-
ningskontorerne skal leve op til for at kunne 
tilbyde KvægNøglen.

Hvad skal det til for? 
Der er i dag gode rådgivningsværktøjer på 
markedet, men brugen af dem er for dårlig 
og usammenhængende. Med et samlende 
værktøj effektiviseres indsamlingen af data. 
Landmandens eget engagement i dataind-
samlingen frigør konsulenttimer, der skal 
bruges på konkrete handlingsplaner og lø-
bende opfølgning. Samlet set skal landman-
den have mere rådgivning for pengene. 

Læs mere her:

www.landscentret.dk/
kvaegnoeglen 

Hedens og Fjordens Landbrugscenter er 
resultatet af en fusion for to år siden.
 ”Før havde vi lavet produktionskontrol-
ler forskelligt, og ved fusionen forsøgte vi 
at samle det bedste fra alle kontorerne,” 
siger Anette Kristensen, kvægbrugskon-
sulent på Hedens og Fjordens Landbrugs-
center. 

Hedens og Fjordens har i samarbejde med 
Dansk Kvæg og en følgegruppe af land-
mænd udarbejdet KvægNøglen. Nøgle-
ordet i udviklingsarbejdet har været ens-
artethed i registreringsarbejdet, så man 
sikrede det samme datamateriale fra alle 
besætninger. Det er dog vigtigt, at rådgiv-
ningen bliver tilpasset den enkelte land-
mand. Udgangspunktet for KvægNøglen 
var Nøgletalstjek.
”Vi har lavet registreringsskemaerne så 
generelle som muligt. Det er meningen, at 
KvægNøglen som værktøj skal fungere på 
landsplan, så alle kontorer skal kunne gå i 
gang uden alt for meget forarbejde,” for-
tæller Anette Kristensen. 

Hos Hedens og Fjordens er KvægNøglen 
også kombineret med handlingsplaner og 
specifi kke indsatsområder. Den enkelte 
landmand har desuden mulighed for at få 
en ekstra rådgiver tilknyttet for at styrke 
rådgivningen.

”Jeg tror, at mange kontorer vil tage Kvæg-
Nøglen til sig. Blandt andet benchmar-
king-delen vil tiltrække mange, tror jeg. Vi 
håber på, at hvor man før måske blot kun-
ne sammenligne sig med 300 landmænd, 

vil man – såfremt KvægNøglen breder 
sig på landsplan – kunne sammenligne 
sig med måske 1.500 landmænd. Det gi-
ver en større statistisk sikkerhed, når der 
sammenlignes med andre landmænd. Det 
kan motivere såvel landmænd som rådgi-
vere,” siger Anette Kristensen.

Rådgivere skal rådgive
Et af elementerne i KvægNøglen er, at 
landmanden i højere grad selv kan fore-
tage basale registreringer:
”Vi har generelt fået en god modtagelse 
hos landmændene, og mange er gode til 
registrere fl ere ting selv. Vi tror at, det gi-
ver god mening, at rådgiveren kan kon-
centrere sig om det, han er god til; nemlig 
at rådgive,” fortæller Anette Kristensen.

En af ideerne med KvægNøglen er netop, 
at hvis landmanden selv registrerer basa-
le ting, som f. eks. hvornår hans kvier er 
kommet ud, og hvor meget foder der er 
tilbage, så kan rådgiveren – på grund af 
den vundne tid – give mere rådgivning for 
pengene.

Om 
projektet...



| 12 | 13

”Man skal ikke opfi nde den dybe tallerken 
to gange”. Det kunne meget vel være mot-
toet for projektet ”KvægNøglen”, der har til 
hensigt at samle og effektivisere rådgivnin-
gen. Projektet starter nemlig ikke forfra, men 
tager udgangspunkt i de allerede eksisteren-
de – og ganske gode – rådgivningsværktø-
jer. Projektleder Jens Vingborg forklarer:

”Groft sagt kan man sige, at der er fi re ele-
menter, der skal samles under ét rådgivnings-
produkt. Vi har dataindsamlingen hos land-
manden. Vi har fremstilling af nøgletallene 
i BEDRIFTSLØSNING og på Kvægdatabasen 
samt sammenligningsmulighederne mellem 
landmænd, som også går under navnet Ben-
chmarking i Nøgletalstjek. Og endelig har vi 
den forpligtende rådgivning, hvor konsulen-
ten i samarbejde med landmanden udarbej-
der handlingsplaner og hele tiden følger op 
på disse. Alle fi re elementer skal nu samles 
i ét rådgivningsprodukt, som vi kalder for 
KvægNøglen,” siger Jens Vingborg.
 
Bedre tid 
til konkret handling
Og der er faktisk rigtig mange fordele i så-
dan et samlende produkt. Kunder til Kvæg-

KvægNøglen KvægNøglen

Et spark bagi

”Jeg er nok ikke så systematisk en person. 
Derfor er KvægNøglen for mig frem for alt 
et spark bag i. Jeg er bundet til at lave re-
gistreringerne, og derfor får jeg egentligt 
en bedre føling med mit landbrug,” for-
tæller Kenneth Enggrob, landmand i Røn-
bjerg ved Skive. Han er en af de første til 
at tage KvægNøglen i brug.

”Det er især godt, at Kvægnøglen inde-
holder helt færdige skemaer, som land-
manden udfylder. Det forpligter at have 
tallene klar, når rådgiveren kommer på 
besøg,” siger Kenneth Enggrob.

En af intentionerne for Enggrobs brug af 
KvægNøglen har også været at engagere 
sine medarbejdere i højere grad:
”Jeg føler, at KvægNøglen giver en stør-
re selvjustits. At vi selv skal sørge for at 
fremskaffe tallene gør også, at vi er mere 
tilbøjelige til at refl ektere over vores land-
brug,” vurderer Kenneth Enggrob.

En af KvægNøglens intentioner er, at man 
kredser sig ind på svagheder i produktio-
nen, sætter fokus på det og får udarbejdet 
enkle og forståelige handlingsplaner, som 
alle forstår at bruge i praksis. 

”Den er jeg med på, for det handler dy-
best set om 80-20-reglen, som jeg ikke 
altid selv er opmærksom på, når jeg skal 
prioritere i både det daglige arbejde og i 
planlægningsopgaverne,” fortæller Ken-
neth Enggrob.

Også en fordel 
for kreditorerne
En anden fordel ved KvægNøglen, som 
Enggrob ikke havde tænkt over på for-
hånd, er, at ensartetheden i værktøjet er 
til gavn for eksempelvis kreditorerne.

”Kreditorer er tilbøjelige til at sammen-
ligne på enkle ting såsom mælkeydelse. 
Men med KvægNøglen er der mange fl ere 
faktorer til rådighed, og derved kan kredi-
toren få et mere korrekt indblik i gårdens 
status,” forklarer Kenneth Enggrob. 

At rådgiveren får mere tid, fordi landman-
den selv foretager sine registreringer, be-
tyder også, at rådgiveren i højere grad kan 
involvere sig i gården som helhed. 

”Det er fi nt, at man på den måde kan få 
mere rådgivning for de samme penge. Og 
så har man jo valget. Hvis man ikke øn-
sker, at rådgiveren skal bruge den ekstra 
tid, er der jo også penge at spare, samti-
dig med at man får den samme rådgivning 
som førhen,” siger Kenneth Enggrob.

For landmand Kenneth Enggrob 
er KvægNøglen frem for alt et 
værktøj, der tvinger ham til at 
arbejde mere systematisk. Og 
det er der mange fordele ved

En nøgle til det hele

Nøglen foretager for det første fl ere regi-
streringer end fl ertallet af kvægbrugerne, 
så landmanden får et bedre kendskab til sin 
egen bedrift, og samtidig kan han sammen-
ligne sig på fl ere faktorer med andre land-
mænd, der har lignende bedrifter. Og for det 
andet vil indsamlingen være mere systema-
tisk og løbende i forhold til lignende produk-
ter, så resultaterne nemmere kan bruges ak-
tivt til at sætte ind på et bestemt område, 
hvor man måske tidligere mere brugte resul-
taterne til at vise en generel status.

Endelig kan KvægNøglen låse op for en bed-
re og mere specifi k rådgivning:
”Ideen er, at landmanden selv skal indsamle 
basale data i stedet for at bruge dyre konsu-
lenttimer på det. Dermed frigøres konsulen-
ten til det vigtigere arbejde med handlings-
planer og jævnlig opfølgning. Tanken er, at 
konsulenten skal være med hele vejen, ind-

til det specifi kke mål er nået,” fortæller Jens 
Vingborg.

Kontorer på vej med nøglen 
Hedens og Fjordens Landbrugscenter i 
Aulum har i samarbejde med Dansk Kvæg 
udarbejdet de skemaer og vejledninger, der 
skal bruges for at implementere KvægNøg-
len. Samtidig er der opstillet en række mini-
mumskrav, som kontorerne skal leve op til.  
Inden for denne ramme har kontoret selv 
mulighed for at tilpasse KvægNøglen til de 
tilbud, de kan tilbyde landmændene. 
Allerede nu tilbyder fl ere kvægbrugskonto-
rer KvægNøglen. Og det er Jens Vingborgs 
håb, at mange fl ere følger trop:
”KvægNøglen er en fordel for såvel land-
mand som rådgiver. Der er både tid at spare 
og penge at hente,” siger Jens Vingborg.

Landmanden får mere rådgivning 
for pengene, når det samlende 
rådgivningsværktøj KvægNøglen 
kommer i brug
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Ekstra kvælstof 
kan være en miljøgevinst

Kvælstofbalancen

Hvad er det?
Projektet skal afdække, hvordan kvægbrug 
kan optimere kvælstofudnyttelse i en så-
dan grad, at en højere kvælstofkvote vil 
udmøntes. 

Hvordan kommer det i 
stand? 

75 kvægbrug har fået udarbejdet et næ-
ringsstofregnskab hvori alle poster, der 
frafører eller tilfører kvælstof, er beregnet. 
Desuden er der opstillet en næringsstofba-
lance for stald og mark, der viser, hvor på 
bedriften et eventuelt kvælstofoverskud 
kommer fra.

Hvad skal det til for? 
En optimeret kvælstofudnyttelse vil redu-
cere miljøbelastningen. Det sker, fordi be-
lønningen med ekstra kvælstof vil være 
med til at opretholde eller endda øge ud-
byttet i marken, uden at det koster på mil-
jøsiden. 

Læs mere her:
Du kan få mere information om projek-
tet ved at kontakte projektleder Ole Aaes 
på telefon 8740 5326 eller pr. mail oea@
landscentret.dk

”Hvis vi kigger på to konventionelle be-
sætninger, hvor den ene kan få ekstra 
kvote, mens den anden ikke kan, så er 
forskellen temmelig tydelig, især når man 
kigger på udnyttelsen af kvælstof i stal-
den. Hos Volsgård I/S udskiller køerne 6 
% mere kvælstof end den offi cielle norm, 
mens køerne hos Ib Damgaard Andersen 
udskiller 12 % mere. Dette skal modreg-
nes i den mængde kvælstof, som merud-
byttet i marken giver anledning til,” siger 
Ole Aaes.
Køernes ydelse har stor betydning for 
kvælstofudskillelsen. Normalt regner man 

Landskonsulent Ole Aaes er leder på et 
projekt, der skal afdække mulighederne 
for, at kvægbrug kan få en højere kvæl-
stofkvote. Projektet følger meget tæt et 
pilotprojekt fra Plantedirektoratet.

”75 kvægbrug er med i projektet, og det, 
vi gør, er at kigge om bag regnskabet og 
fi nde ud af, hvor der skal sættes ind,” si-
ger Ole Aaes, der har nærstuderet besæt-
ningernes næringsstofregnskab.

”Når vi laver sådan et regnskab, medreg-
ner vi alle poster, der enten fjerner eller 
tilfører kvælstof i en bedrift. Samtidig ud-
regner vi en næringsstofbalance for såvel 
stald som mark. Sammenholder vi disse 
tre dele kan vi se, hvor et eventuelt kvæl-
stofoverskud kommer fra,” forklarer Ole 
Aaes.

To besætninger
Analysen har indtil videre vist, at det godt 
kan betale sig at holde hus med kvælstof-
fet. Og især et højt markudbytte og en 
god foderudnyttelse sikrer plus på kvæl-
stofkontoen.

med, at 1.000 kg EKM i merydelse vil give 
9 kg mere kvælstof i udskillelse, men det 
kan faktisk godt lade sig gøre at have en 
høj ydelse og samtidig en høj kvælstofef-
fektivitet.

”Køerne hos Volsgård I/S udskiller kun 
halvt så meget ekstra kvælstof, som man 
skulle forvente i forhold til ydelsen, mens 
køerne hos Ib Damgaard Andersen udskil-
ler mere kvælstof, end ydelsen godtgør. 
Derfor ender Volsgård I/S med at få tildelt 
ekstra kvote, mens det ikke sker hos Ib 
Damgaard Andersen,” forklarer Ole Aaes.

Miljøet vinder
En anden faktor, der spiller ind, er udbyttet 
i marken. Et højt udbytte af grovfoder kan 
være med til at mindske indkøbet af pro-
tein til bedriften, som også er med til at 
mindske overskuddet af kvælstof. Samti-
dig skal kvælstofudnyttelsen dog være høj 
for at kunne drage fordel af eksempelvis 
en høj grovfoderudnyttelse.

”Nogen vil nok have svært ved at se, 
hvordan en ekstra tildeling af kvælstof 
kan være en miljøfordel, men det hænger 
faktisk sammen. Hvis landmanden kan få 
ekstra kvælstof, får han udlignet den man-
gel på kvælstof, som den høje effektivitet 
medfører. Så kan han opretholde eller end-
da forøge udbyttet i marken, uden at det 
koster på miljøsiden. Det vil jeg nærmest 
kalde for en god cirkel,” siger Ole Aaes.

Om 
projektet...

Et næringsstofregnskab kan ud-
løse højere kvælstofkvote, som i 
sidste instans vil reducere miljø-
belastningen
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Mens landsgennemsnittet for kvælstofo-
verskud er 168 kg pr. ha, viste nærings-
stofregnskabet hos Vagn Rasmussen på 
bedriften Volsgård I/S ved Vinderup, et 
kvælstofoverskud på blot 102 kg pr. ha. 
Det fl otte resultat gjorde, at bedriften fi k 
tildelt 1.667 kg kvælstof, hvilket svarer 10 
kg ekstra kvælstof pr. ha.
”Vi havde ikke regnet med at få tildelt 
ekstra kvælstof, men 2005 var et ham-
mergodt år for os med høje markudbytter 
og en høj ydelse,” siger Vagn Rasmussen, 
der driver Voldsgård I/S, et konventionelt 
kvægbrug med 145 SDM-DH årskøer og 
180 ha. Ydelsen er på 11.500 kg EKM.

Netop de høje markudbytter har været 
afgørende for tildelingen af den ekstra 
kvælstofkvote. Hvor normen for majsud-

bytte er 9.200 FE pr. ha, opnåede Vagn 
Rasmussen i 2005 et udbytte på 11.733 
FE pr. ha, mens udbyttet af kløvergræs på 
Volsgård I/S i 2005 var på 7.969 FE pr. ha 
mod en norm på 6.100 FE pr. ha. 

Tvivlsomt 2006
Også kvælstofeffektiviteten var i top på 
Volsgård I/S i 2005. For at opnå en god 
kvælstofeffektivitet gælder det om at ind-
lejre så meget kvælstof i mælk og kød som 

Knud Hansen er kvægbrugskonsulent i 
Sydvestjysk Landboforening, og sammen 
med planteavlsrådgiver Erik Helbo har 
han været involveret i omtrent halvdelen 
af de besætninger, som deltager i projek-
tet ”Foderkædekoncept”.
”Kendskabet til foderomsætning er es-
sentiel, når vi skal lave sådan et nærings-
stofregnskab. Derfor er vi nødt til at dele 
arbejdet imellem os. Jeg har taget mig af 
alt i stalden såsom foderforbruget ved 
køer og opdræt samt opgørelse af grovfo-
derudbytterne, mens Erik har stået for alt 
i marken som eksempelvis gødningshånd-
tering,” forklarer Knud Hansen.
At de to elementer hænger sammen er gi-
vet. For eksempel vil en overdosering af 
protein i stalden også medføre en ekstra 

tilførsel af protein på marken i form af 
gødning. Kun ved at udforme et nærings-
stofregnskab vil man have mulighed for at 
udnytte protein optimalt. Netop tilgangen 
og afgangen er afgørende for den mulige 
ekstra kvote, så tværfagligheden mellem 
de to konsulenter skal være i orden.

Væk fra standardtal
Kernen i projektet har været at kigge på 
det forventede foderforbrug og så holde 
det op imod det reelle. 
”Det, vi gør, er at fl ytte fokus fra standard-

Samarbejde for ekstra kvælstof

Kvælstofbalancen

Udarbejdelsen af et nærings-
stofregnskab kræver godt sam-
arbejde mellem kvægbrugskon-
sulent og planteavlskonsulent. 
Tværfagligheden skal være i or-
den, for at landmanden kan få 
noget ud af regnskabet

1.667 kg ekstra kvælstof
muligt. Mens gennemsnittet for kvælstof-
effektivitet hos Studielandbrug er 22 %, 
præsterede Vagn Rasmussen en kvælsto-
feffektivitet på 27 %. Det skyldes blandt 
andet en foderudnyttelse på 88 %. 

Trods det gode resultatet, er Vagn Ras-
mussen ikke sikker på, at succesen kan 
gentages i 2006.
”Sidste år fi k vi skåret 5 kg kvælstof pr. ha 
væk, fordi det havde regnet mindre i vin-
terperioden end normalt, men med de 10 
ekstra kg vi fi k tildelt, havde vi reelt fået 5 
kg ekstra pr. ha, som så er fordelt på græs-
marker og kornet,” siger Vagn Rasmussen, 
der også mener, at Volsgård havde en for-
del i forbindelse med udarbejdelsen af 
regnskabet:
”Vi er med i produktionsstyring og havde 
netop været igennem en VVM-screening, 
så vi havde alle de nødvendige tal. Jeg 
kan godt frygte, at den eventuelle kvæl-
stofgevinst vil drukne i omkostningerne 
for at få lavet regnskabet fremover,” si-
ger Vagn Rasmussen, som dog også vur-
derer, at man på bedrifter i fremtiden nok 
vil lave regnskabet for at kunne dokumen-
tere, at de overholder kravene.

tal og så i stedet bruge faktiske tal. Ofte 
varierer foderforbrug og udbytter jo, og så 
kan der være ekstra kvælstof at hente,” 
forklarer Knud Hansen, der gør opmærk-
som på, at mange af fordelene ved næ-
ringsstofregnskabet først kan vise sig på 
sigt.
”Landmanden vil være tilbøjelig til at 
købe det billigste foder. Hvis proteinrigt 
kraftfoder er billigere end roepiller, vil ra-
tionaliteten hurtigt sejre, men faktisk kan 
det være en fordel for næringstofbalancen 
på sigt at købe roepillerne alligevel,” siger 
Knud Hansen.

Ikke alle kan få
Knud Hansen har været godt tilfreds med 
sin medvirken i projektet og er især glad 
for, at man nu har fået dokumenation for 
næringsstofomsætningen.
”Vi kan nu se, at det ikke er alle, der kan 
få tildelt ekstra kvote. Ofte vil besætnin-
ger med høj ydelse have vanskeligere ved 
at få højere tildeling. Nu skal det blive 
spændende at følge besætningerne over 
en årrække. Variationen, og herunder også 
vejrforhold, kan godt være afgørende,” si-
ger Knud Hansen.

Kvælstofbalancen

Høje markudbytter og en god 
foderudnyttelse var årsag til, at 
Vagn Rasmussen fi k tildelt eks-
tra kvælstof
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1 + 1 er ikke altid 2
”I det nye system dropper vi også be-
tegnelsen foderenhed og taler i stedet 
om megajoule per kg tørstof. Det sker 
netop for at understøtte dynamikken i 
modellen, der også vil forårsage en æn-
dring i rangering af fodermidlerne i for-
hold til den gamle model,” siger Henrik 
Martinussen.

Godt for dyr og penge-
pung
Den dynamiske model vil have mange 
fordele for landmanden. Sammensæt-

ningen af foderrationen bliver mere 
præcis, hvilket så betyder, at udnyttel-
sen af næringsstofferne optimeres. 

”Vi vil se en mindre udskillelse og et 
mindre spild hos landmanden. Altså 
vil såvel økonomiske som produktions-
mæssige gevinster kunne opnås, lige-
som der vil være forbedret dyrevelfærd i 
form af færre sygdomme,” siger Henrik 
Martinussen.

Behovet for at gå over til det nye system 
er da også til stede. Selvom køerne fort-
sat stiger i ydelse, havde det gamle sy-
stem efterhånden nået sit mulige topni-
veau – netop fordi det ikke tog hensyn 
til samspillet mellem ko, foder og fod-
ringsmidler.

”NorFor inkorporerer de seneste 20 års 
viden om, hvorledes dyr og foder hæn-
ger sammen. Modellen tager hensyn til 
blandt andet nedbrydningstid i vom-
men, passagehastighed, dyrets størrelse 
og ydelsesniveau samt laktationsstadi-
um. Beregningerne bliver ganske enkelt 
mere komplekse,” lyder det fra Henrik 
Martinussen.

Betragt NorFor som en stor regnemaski-
ne. Og vel og mærke en regnemaskine, 
der kan forbedre foderrationerne hos de 
fleste kvægbrugere. Henrik Martinus-
sen, som er foderrådgiver hos Dansk 
Kvæg, forklarer:
”NorFor er en ikke-linær model. Det vil 
sige, at modellen tager hensyn til sam-
spillet mellem dyr og foder. I modsæt-
ning til tidligere modeller så optræder 
fodermidler i NorFor ikke med en kon-
stant værdi, men er derimod afhængig 
af foderrationen. 1 + 1 er altså ikke nød-
vendigvis 2,” siger Henrik Martinussen.

Eksempelvis beregner NorFor energiind-
holdet af tørstof forskelligt, afhængig af 
hvor stor mængden er. Ved en mængde 
på 20 kg tørstof udnyttes foderet dårli-
gere end ved en mængde på 8 kg tør-
stof. Denne forskel medregner NorFor.

Om 
projektet...
NorFor – model til 

dynamisk næringsstof-
optimering

Hvad er det?
Projektet skal udvikle en dynamisk model til 
beregning af foderrationer. Modellen vil ba-
sere sig på de seneste 20 års viden om sam-
spillet mellem ko og foder og i modsætning 
til tidligere modeller, vil fodermidler i NorFor 
ikke have en konstant værdi.

Hvordan kommer det i 
stand?

Modellen bliver til i samarbejde mellem 
Danmark, Norge, Sverige og Island. NorFor 
er en videreudvikling af et norsk system, 
som er baseret på det nordiske AAT/PBV- sy-
stem og inspireret af Karoline-modellen, der 
er et nordisk samarbejde om udviklingen af 
en dynamisk model til fodervurdering.

Hvad skal det til for? 
De gamle modeller har nået deres mulige topni-
veau. For at forbedre beregningen af foderratio-
ner er det nødvendigt med en dynamisk model. 
NorFor vil give mere præcise data, som bety-
der mindre spild af foder ude hos landmanden 
– altså en økonomisk fordel. Samtidig vil NorFor 
sikre en bedre udnyttelse af næringsstoffer, som 
vil give færre sygdomme hos dyrene og dermed 
også en forbedring af dyrevelfærden. 

Hvor kan jeg få mere at vide?
Du kan høre mere om modellen ved at kon-
takte projektleder Johannes Frandsen på 
telefon 8740 5336,  mail jhf@landscentret.
dk eller www.landscentret.dk/norfor

NorFor hedder den nye foder-
rationsberegner. Og med en in-
tegrering af de sidste 20 års vi-
den om samspillet mellem ko og 
foder står NorFor godt rustet til 
at optimere kvægbrugernes pro-
duktion

...Fortsættes side 20
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”Det er jo den fagre ny verden, man lige 
skal vænne sig til. Det spændende er, at 
modellen tager hensyn til variationssam-
menhænge og måler anderledes på pa-
rametre,” siger Erling Mikkelsen, som er 
kvægbrugskonsulent i LandboNord. Erling 
Mikkelsen har været med i udviklingen af 
modellen og kan allerede nu se, hvilke for-
dele modellen afstedkommer.

”NorFor giver langt større præcision end 
tidligere. Den giver bedre muligheder for 
at rådgive mere sikkert. Eksempelvis tager 
modellen hensyn til, at foder ikke har sam-

me energi til kvier eller goldkøer som til 
højtydende køer, da foderet opholder sig 
længere i fordøjelseskanalen. Med Nor-
For kan jeg som rådgiver bedre fi nde en 
passende fodring af goldkøer, end jeg vil-
le kunne i det gamle system,” siger Erling 
Mikkelsen.

Højere produktion
Implementeringen af NorFor betyder også 
en forskydning i den måde, fodermidlerne 
rangeres på. 

NorFor

NorFor betyder bedre rådgivning
Hos LandboNord har man taget 
hul på brugen af den nye foder-
rationsberegner NorFor. Model-
len giver bedre mulighed for 
rådgivning, lyder dommen

”Andre fodermidler bliver interessante nu, 
mens nogle af de gamle vil glide mere ud, 
fordi de er blevet nedjusteret i energivær-
di. Som rådgiver er det spændende at dra-
ge nytte af denne viden og dermed være 
med til at optimere foderrationerne,” si-
ger Erling Mikkelsen, som også glæder sig 
over, at NorFor betyder mindre spild hos 
landmanden.

”Det er rart at præsentere værktøjet hos 
landmanden. Nytteværdien af NorFor er jo 
til at forstå. Helt enkelt kan man sige, at 
de får et bedre bud på, hvad man får ud af 
det sidste foder i forhold til det første. På 
sigt er det lig med en højere produktion,” 
lyder det fra Erling Mikkelsen.

Klar til vinterfodringen
NorFor er udviklet i samarbejde med Nor-
ge, Sverige og Island, men systemet med-
tager også specifi kke, nationale behov. 
Samtlige danske kvægbrugsrådgivere 
blev i efteråret 2006 uddannet i brugen af 
systemet. Om de i sidste ende vælger at 
bruge Norfor eller ej, er dog op til den en-
kelte rådgiver.

”Indtil videre har modtagelsen været po-
sitiv. I modsætning til BEDRIFTSLØSNING 
indeholder NorFor ikke elementer som 
produktionskontrol og budgetter, men det 
er meningen, at disse elementer skal tilfø-
jes over tid, og så er jeg ganske sikker på, 
at rådgiverne vil tage værktøjet til sig,” si-
ger Henrik Martinussen.

Allerede ved denne vinters fordring vil 
nogle landmænd blive tilbudt systemet af 
deres rådgiver, og efter planen vil det fuldt 
ud integrerede NorFor-system stå færdigt 
inden for de næste to til tre år.

NorFor

1 + 1 er ikke altid 2
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At kalvenes sundhed er afgørende for 
økonomien er selvsagt, men dermed er 
det ikke nødvendigvis nemt at forbedre 
den. En bedre sundhed er netop det fælles 
sigte for de tre projekter, "Dansk Kalv på 
grovfoder", "Strategier for indsætning af 
slagtekalve" og "Nyt fodringskoncept til 
småkalve", der alle afprøver nye koncep-
ter i forhold til gængs praksis. Irene Fisker 
er konsulent ved Dansk Kvæg og har det 
samlede overblik over de tre projekter. 

Fra forsøg 
til praktisk afprøvning
To af projekterne ligger i direkte forlæn-
gelse af forsøg på Kvægbrugets Forsøgs-

center og Danmarks JordbrugsForskning, 
mens det tredje bygger på kendt viden 
fl ere steder fra. ”Vi har i alle projekterne 
haft det udgangspunkt, at teorierne først 
har været afprøvet i forskningsmiljøer. Vi 
implementerer så disse teorier i alminde-
lige besætninger, og det spændende er 
jo netop, hvordan det kan lade sig gøre, 
og om de gode resultater også kommer i 
praksis” fortæller Irene Fisker. Irene Fisker 
lægger ikke skjul på, at hun er spændt på 
at få gjort endeligt op på alle resultater-
ne. ”Foreløbigt ser det ud til, at en del af 
de teorier, vi som udgangspunkt havde, til 
hvordan man kan forbedre kalvesundhe-
den, ser ud til at være brugbare i praksis” 
konkluderer Irene Fisker. 

Læs mere om de enkelte projekter 
på de kommende sider. 

Forbedring af sundheden og 
økonomien er det fælles sigte 
for de tre projekter, der omhand-
ler kalve

Fokus på forbedring 
af kalvesundhed
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Kalve skal forkæles
Strategier for indsæt-

ning af slagtekalve

Hvad er det?
Projektet skal formulere et nyt koncept for 
indsætning af slagtekalve, som tager hensyn 
til besætningsstørrelse og forskellighed i de 
enkelte besætninger.

Hvordan kommer det i stand?
Otte besætninger deltager i projektet. Disse 
besætninger får undersøgt deres indsætning 
af kalve, og der formuleres konkrete hand-
lingsplaner for den enkelte besætning. Erfa-
ringerne sammenholdes efter et år og dan-
ner baggrunden for formuleringen af det nye 
koncept.

Hvad skal det til for? 
Hensigten er at mindske hyppigheden af 
diarré og lungebetændelse hos slagtekalve. 
Samtidig vil man undersøge muligheden for 
at styrke kalvenes immunforsvar.

Læs mere her:
Du kan finde mere information om projek-
tet ved at kontakte projektleder Irene Fi-
sker på telefon 8740 5340 eller pr. mail irf@
landscentret.dk

Om 
projektet...

”Her falder strålerne fra østensolen smukt 
ind om morgenen. Det er bare med at 
komme ud af sengen og æde noget.”
Da Claus Andersen viser rundt i sin nybyg-
gede modtagestald taler han om sine kal-
ve, som var de mennesker. Og det er ikke 
tilfældigt:
”Der er mange ligheder mellem dyr og 
mennesker. Vi mennesker kan også bedst 
lide et rart lys, behagelig luft, rene forhold 
og så lidt stress som muligt. Og det er net-
op, hvad vi efterstræber for dyrene her,” 
siger han.
Hver fjerde uge modtager Claus 100 nye 
kalve, og det er essentielt, at modtagel-
sen sker så gnidningsfrit som muligt. Kal-
vene skal ikke igennem et hav af gangsy-
stemer, men lukkes tværtimod direkte ind 
på det område, de skal gå på. Desuden er 
mælkefoderet tilgængeligt midt i stien, da 
det kan være medvirkende til at forebygge 
stress hos kalvene. 
”Vi har sat megen fokus på staldindret-
ning, men efter at vi er kommet med i 
projektet omkring indsætning af kalve, 
breder vi perspektivet ud og kigger på så 

Kalve skal have det rigtig godt. 
Der er gode chancer for at for-
bedre indsættelsen af slagtekal-
ve når man nedbringer stress og 
har fuld kontrol lys og luft.

mange relevante aspekter som muligt,” 
siger Claus Andersen.

Hårde facts
Claus Andersen, der har sin besætning 
ved Nørre Hjarup nær Rødekro, havde fl e-
re grunde til at gå med i projektet ”Strate-
gier for indsætning af slagtekalve”. Over-
ordnet set vil han gerne have et bud på, 
hvordan han skal drive kalveproduktion 
i fremtiden. En bred facitliste kalder han 
det. Og så var han tillokket af projektets 
konsolidering i virkeligheden:
”Vi får kastet teorier i hovedet nærmest 
dagligt. Koens fysiologi har ikke ændret 
sig siden stenalderen, men alligevel får vi 
nyt at vide hele tiden. For syv til otte år si-
den måtte kalvene nærmest ikke få halm. 
I dag skal vi nærmest stoppe halm ned i 
halsen på dem. Det kan være svært at vide, 
hvad der er rigtigt efterhånden. Derfor sy-
nes jeg, det er rart at have en masse facts 
på bordet, så man ved, hvad man skal for-
holde sig til,” siger Claus Andersen.

Luft og lys skal være i top
Kort før projektets start havde Claus An-
dersen bygget en ny modtagestald fuld af 
forkælende detaljer til sine spæde kalve. 
Taget er specialisoleret, så stalden hver-
ken bliver for kold eller varm. Hver 20. mi-
nut måles vindhastigheden, og gardiner-
ne justerer sig automatisk til, så den rette 
lufttilstrømning tilføres.

”I sådan en stor besætning kan det jo 
godt være et problem med for store tem-
peratursvingninger, og det kan stresse kal-
vene. Det har vi så prøvet at tage hensyn 
til i konstruktionen. Desuden har vi lavet 
en slags veranda, de kan gå ud på, hvis 
det er for koldt at komme helt ud, men lidt 
for varmt inde midt i stalden,” fortæller 
Claus Andersen.
Staldens interiør er holdt i lyse farver, og 
gardinerne er gennemsigtige, så solens 
stråler kan få lov at komme ind. 
For en udefrakommende kan den impone-
rede bygning godt virke mest som et kur-
sted, men der er en mening med de luksu-
riøse detaljer:
”Vi tror på, at vi kan få sat dødeligheden 
markant ned, ligesom vi håber at komme 
mange tilfælde af diarré og lungebetæn-
delse til livs. De mange reguleringsmulig-
heder giver os i langt højere grad kontrol 
over produktionen. Det giver sundere dyr 
og en bedre produktion,” lyder det fra 
Claus Andersen. 
Endnu er det for tidligt at sige, hvad Claus 
Andersens deltagelse i projektet har bety-
det for hans kalve. Selv er han dog overbe-
vist om, at tingene går mod det bedre:
”Vi fi nder jo ud af ting, vi ikke vil se i det 
daglige. Rutinerne har det med at tage 
over, men nu hvor vi skal veje alle kalve 
og foretage andre registreringer, så ved vi, 
at det bliver til noget. Så ved vi, at tingene 
udvikler sig.”
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Otte slagtekalvebesætninger får i øjeblik-
ket gransket deres indsætning af nye kal-
ve. Besætningerne er meget forskellige, og 
netop denne forskellighed skal være med 
til at udarbejde et nyt koncept for indsæt-
ning af slagtekalve. Steen Hansen er slag-
tekalverådgiver hos Den Landsdækkende 
Slagtekalverådgivning, og han har været 
med fra projektets start i begyndelsen af 
januar 2006.
”Efter udvælgelsen af besætninger gik vi i 
gang med at undersøge, hvilke problemer 
den enkelte besætning kæmpede med, og 
hvordan vi kunne optimere indsatsen. Pri-
mært ønsker vi at sætte ind mod forekom-
sten af diarré og lungebetændelse hos de 
unge kalve,” forklarer Steen Hansen, der 
rådgiver seks af de otte deltagende be-
sætninger.
”Vi prøver også at undersøge muligheder-
ne for at styrke kalvenes immunforsvar. Vi 
udtager blodprøver og måler på E-vitamin-
indholdet. Hvis indholdet kan komme op, 
vil vi kunne styrke immunforsvaret, hvilket 
alt andet lige kan reducere sygdomsfre-
kvensen,” siger Steen Hansen.

Bedre til indsætning
Et nyt koncept for indsætning 
af slagtekalve er undervejs. Det 
vil give større dyrevelfærd og en 
optimeret produktion

Forskellige udfordringer
Især de varierende besætningsstørrelser 
gør, at problemerne er forskelligartede. 
”En besætning med 100 kalve ved ind-
sættelse kæmper mod noget helt andet 
end en besætning med 30-40 kalve ved 
indsættelse. Generelt kan man sige, at jo 
større en besætning er, desto vanskeligere 
er det at styre, fordi smittetrykket er hø-
jere i større besætninger. Eksempelvis har 
Claus Andersen, som driver den største 
besætning i projektet, sat fokus på, hvor-
dan man undgår, at kalvene fryser for me-

get på de store områder med megen luft, 
som er nødvendig i en stor besætning,” 
siger Steen Hansen.
Andre besætninger har sat fokus på pro-
blemer omkring suttemaskiner. Her forsø-
ger man at fi nde frem til den rette mælke-
mængde samt at sørge for, at der ikke er 
for mange kalve på den enkelte station. 
”En sted har vi fordoblet pladsen i starter-
staldene og givet kalvene 2,7 m2 pr. kalv. 
Det mindsker smittepresset og gør også, 
at kalvene lettere kan komme hen til sut-
teautomaten,” fortæller Steen Hansen.

Bedre dyrevelfærd
Projektet baserer sig blandt andet på for-
søgsresultater fra Kvægbrugets Forsøgs-
center i Foulum og international viden fra 
blandt andet Sverige.
”Ideen er at formulere et helt nyt koncept 
for indsætningen af slagtekalve. Vi under-
søger behandlingsformer og nye måder at 
opstalde kalve på, som vil give en forbed-
ret dyrevelfærd, samtidig med at produk-
tionen vil blive optimeret,” forklarer Steen 
Hansen.
Projektet vil køre et år, hvorefter resulta-
terne bliver analyseret. Ifølge Steen Han-
sen vil de første bud på det nye koncept 
foreligge i slutningen af 2007. 

Indsætning af 
slagtekalve

Også staldforholdene skal være i orden 
ved indsætning af kalve. Her undersøges 
luftskiftet i en modtagestald.
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Slagtekalve på grovfoder

Om 
projektet...

Dansk Kalv 
på grovfoder

Hvad er det?

Projektet undersøger muligheden for at 
sammensætte en foderration til    slagte-
kalve, der, udover den traditionelle fodring 
med kraftfoder, består af et supplement af 
grovfoder, samtidig med at tilvæksten er til-
strækkelig høj til at opfylde kravene for le-
vering som Dansk Kalv.

Hvordan kommer det i 
stand?

To besætninger deltager i demonstrations-
projektet. Hos en besætning fodres kalvene 
med grønhø som supplement til kraftfode-
ret, og hos en anden besætning fodres der 
med fuldfoder af kraftfoder og majsensila-
ge. Demonstrationsprojekterne baserer sig 
på resultater og erfaringer fra forsøget på 
Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum.

Hvad skal det til for? 
Formålet er at forbedre kalvens vomsund-
hed og herunder nedbringe forekomsten af 
leverbylder.

Læs mere her:
Du kan finde mere information om projek-
tet ved at kontakte projektleder Irene Fisker 
på telefon 8740 5340 eller pr. mail irf@
landscentret.dk

”Slagtekalve i Danmark produceres generelt 
på rigtig fornuftig vis. Vi har gode staldfor-
hold for dyrene, og slutresultatet er et rigtig 
godt stykke kød. Nu har vi så prøvet at for-
bedre et allerede godt produktionssystem,” 
indleder Mogens Vestergaard, der er senior-
forsker hos Danmarks JordbrugsForskning i 
Foulum. Han har stået bag forsøget i Fou-
lum, hvor man har suppleret slagtekalvenes 
traditionelle kraftfoder med to varianter af 
grovfoder. Resultaterne fra dette forsøg er 
netop nu ved at blive afprøvet i praksis i to 
besætninger. 
”I forsøget prøvede vi at udnytte, at kalven 
er en drøvtygger, og at den kan klare grov-
foderet. Samtidig holdt vi os for øje, at til-
væksten skal være i top, da produktionsøko-
nomien for landmanden helst skal bevares,” 
forklarer Mogens Vestergaard.
Forsøget omfattede 72 kalve, som blev ind-
delt i tre hold a 24 kalve. Det første hold 
blev fodret med kraftfoder og halm, hold 2 
fi k det samme samt blev tilbudt et supple-
ment af grønhø ad libitum, og hold 3 blev 

fodret med et fuldfoder bestående af kraft-
foder og majsensilage. Det tredje hold kalve 
blev også tilbudt halm. Kalvene blev indsat i 
forsøget ved 3-ugersalderen og blev slagtet 
ved en alder på ca. 9 måneder.

Alt for megen stivelse
Hensigten med forsøget har primært været 
at forbedre kalvenes sundhed i vommen.
”Når kalve fravænnes mælkefoderet, får 
de typisk næsten kun stivelsesrigt kraftfo-
der. Mange slagtekalveproducenter ønsker, 
at der en høj andel af stivelse i kraftfode-
ret. Men stivelsens omsætning i vommen er 
med til at fremme de patogene bakterier i 
vommen. Der dannes ofte for megen syre 
i vommen, og til sidst kan vommen ”gå i 
stå”, og vomvæggen kan blive beskadiget. 
Hvis der kommer små blødninger i vomvæg-
gen, kan der optages bakterier til blodet, 
som kan udvikle sig til leverbylder,” forklarer 
Mogens Vestergaard.
Og leverbylder er faktisk et af slagtekalve-
produktionens problemer. I de mest grel-
le tilfælde har hver tredje kalv leverbylder, 
mens landsgennemsnittet er cirka 13 %, 
hvilket også er alt for højt, hvis man ser på 
det med ”etiske briller”. 
”Leverbylder er meget fodringsbetinget, så 
ved at give kalvene grovfoder sikrede vi, at 
spytproduktionen blev øget, og at der blev 
tilført bikarbonat til at neutralisere syren 
med. Derved fi k vi styrket det, der kaldes 
vommens bufferkapacitet,” fortæller Mo-
gens Vestergaard.

Samme tilvækst
Forsøget i Foulum viste gode resultater. Kal-
vene i hold 3 tog for sig af fuldfoderet og kal-
vene i hold 2 åd mellem et halvt og trekvart 
kg grønhø dagligt, men spiste samtidig godt 
af kraftfoderet. Således var der ingen forskel 
i tilvæksten mellem de tre hold kalve.
”Vi forventer at se en forskel i de endelige 
målinger i variationen mellem bedste kalv 
og dårligste kalv internt på de tre hold. Her 
forventer vi større udsving på hold 1 end på 
de to andre hold. Det skyldes bl.a. buffer-
kapaciteten i vommen, der gør, at kalvene 
på grovfoderholdene lettere kommer i gang 
med at æde igen, hvis de i en kortere perio-
de gik fra foderet,” siger Mogens Vesterga-
ard og fortsætter:
”Grovfoderet skal være 'smageligt' og af en 
god kvalitet, for at det her skal virke. Hvis 
man har adgang til godt hø, kan det sag-
tens erstatte grønhø, men af forsøgshensyn 
valgte vi at satse på et kommercielt produkt, 
der kan købes af alle,” forklarer Mogens Ve-
stergaard.
”Vi har snart detaljerede opgørelser af fo-
deroptagelse og foderudnyttelse. Så skal det 
blive rigtig interessant at begynde at sam-
menligne de tre hold kalve.”
Mens de sidste opgørelser afventes fra for-
søgsprojektet er de første resultater allere-
de ved at blive afprøvet i praksis. Det sker 
med støtte fra Landdistriktspuljen hos to be-
sætninger, hvor der fodres med henholdsvis 
grønhø og majsensilage.

Slagtekalve tilbydes grovfoder, 
der tilgodeser kalvens egenskab 
som drøvtygger, som supplement 
til kraftfoder. Forsøgsresultater fra 
Kvægbrugets Forsøgscenter af-
prøves i to besætninger
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”Vi har prøvet at gøre præcist det modsat-
te af det, som står i alle lærebøgerne,” lyder 
det fra seniorforsker Niels Bastian Kristen-
sen, som forklarer, hvad hans seneste forsk-
ningsprojekt gik ud på. Et projekt der blev til 
i samarbejde med Jakob Sehested, Mogens 
Vestergaard og Søren Krogh Jensen.
”Traditionelt fodres småkalve med for me-
gen stivelse. Hvor skadeligt det er for kalven, 
er svært at sige, men det er sikkert, at man 
ikke udnytter kalvens naturlige egenskaber 
som drøvtygger. Det har vi forsøgt at gøre 
i projektet,” siger Niels Bastian Kristensen. 
Forsøgsprojektet blev gennemført på Dan-
marks JordbrugsForskning, og forsøgsresul-
taterne er med  støtte fra Landdistriktspuljen 
ved at blive implementeret i praksis hos en 
besætning i Thy.
Forsøgsprojektet var delt i fl ere undersøgel-
ser. I det første forsøg blev otte kalve fodret 
med grønhø og en stivelsesrig kalvestarter. 
Kalvene blev desuden tildelt fi re forskellige 
mælkemængder for at opnå en forskellighed 
i optagelsen af kraftfoder.
”Selv små mængder af kalvestarter ændrer 
vommens pH-værdi voldsomt. Alle kalve, der 
optog mere end 25 gram kraftfoder i døgnet, 

havde vom-pH på 5,5 eller derunder. Det er 
bemærkelsesværdigt, at en to uger gammel 
kalv, der indtager 25 gram kraftfoder om da-
gen får et ligeså ekstremt vommiljø som en 
fem uger gammel kalv, der æder op i mod 
2 kg kraftfoder dagligt,” fortæller Niels Ba-
stian Kristensen. 

Konceptfoder der virker
I det andet forsøg indgik også otte kalve, 
som alle fi k tildelt samme mælkemængde. 
Halvdelen af kalvene blev brugt som kon-
trolhold, og de fi k tildelt traditionelt stivel-
sesrigt kraftfoder og grønhø. De resterende 

fi re kalve fi k i stedet for det traditionelle 
kraftfoder en nyudviklet pelleteret kraftfo-
derblanding kaldet, konceptkraftfoder.
”Konceptfoderet indeholder en større 
mængde sukker og cellevægge end en tra-
ditionel kalvestarter. Dette skal gøre det ud 
for den manglende stivelse. Og det har fak-
tisk vist sig, at kalvene fodret med koncept-
foderet har samme tilvækst som kontrolhol-
det, samtidig med at formaverne er udviklet 
korrekt. Det skyldes, at sukkeret er med til 
at give smørsyregæring,” forklarer Niels Ba-
stian Kristensen og fortsætter:
”Når man ser vomacidose hos kalve, der 
blot er tre dage gamle, er det nok fordi, de 
får en for hård behandling. Forsøget med 
konceptfoderet har vist, at kalve allerede fra 
starten er i stand til at fungere som drøvtyg-
gere. Det har man ikke tidligere troet, og det 
er den viden, vi udnytter i projektet,” siger 
Niels Bastian Kristensen.
Selvom forskeren gerne rent intuitivt vil an-
befale de nye foderrationer, mener han sam-
tidig, at forsøgene skal afprøves under rig-
tige produktionsforhold.
”I rigtige besætninger vil der være lidt andre 
forhold, eksempelvis vil smittepresset være 
højere. Nu er vi i gang med at teste foderet 
på rigtige besætninger, så vi kan se konse-
kvenserne hele vejen rundt og ramme den 
helt rigtige foderblanding, men vi har helt 
sikkert fat i noget med spændende perspek-
tiver,” lyder det fra Niels Bastian Kristensen.
De endelige resultater fra demonstrations-
projektet hos besætningen i Thy afventes i 
begyndelsen af 2007.

Er grønhø vejen frem?
Bent Frandsens kalve er vilde med 
grønhø. Alligevel er der dog et 
stykke vej, før Bent Frandsen per-
manent vil fodre med grønhø. 

Straks Bent Frandsen fylder truget med de 
fi ntsnittede grønhø, står kalvene klar. De ved 
nok, hvad der er i vente.
”Vi giver kalvene grønhø ad libitum, og de 
spiser cirka 0,8 kg grønhø om dagen. Jeg 
antager, at de spiser tilsvarende mindre i 
kraftfoder. Tilvæksten, vil jeg mene, er cirka 
den samme,” fortæller kalveproducent Bent 
Frandsen, der producerer 950 kalve om året, 
heraf hovedparten Dansk Kalv, på gården i 
Sønder Vium i Vestjylland.
Netop tilvæksten er et af kardinalpunkterne 
i projektet omkring grovfoder som supple-
ment til kraftfoder. Mens den intensive til-
vækst sandsynligvis er en af årsagerne til, at 
for mange kalve får leverbylder, er det sam-
tidig vigtigt at bevare en rimelig tilvækst for 
at kunne opnå Dansk Kalv-klassifi ceringen.
”Der er ingen tvivl om, at grunden til, at jeg 
er gået med i det her projekt, er ren nysger-
righed. Jeg vil fi nde ud af, om grønhø nu 
også kan mindske antallet af leverbylder, 
som alle vi, der dyrker intensiv kalveproduk-
tion, må kæmpe med,” siger Bent Frandsen.

Nye trug
Endnu er det for tidligt at se, om antallet 
af leverbylder er mindsket hos Bents kalve, 

men selvom det måske forholder sig sådan, 
vil Bent ikke uden videre gå over til grønhø.
”Der er to ting, som stadig er problematiske 
ved brugen af grønhø. For det første er det 
så fi nt snittet, at det ikke bare kan puttes i 
almindelige høhække. Gør man det, går alt 
for meget til spilde,” fortæller Bent Frandsen 
og viser os de specialkonstruerede hække, 
han har fået produceret i samarbejde med 
Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum. De 
har mindsket spildet, men de er stadig ikke 
helt optimale.

”Jeg vil nok mene, at hvis grønhø skal have 
en fremtid, må man konstruere nogle auto-
matiske doseringssystemer, der også tager 
højde for de egenskaber, grønhø har,” fore-
slår Bent Frandsen.
Det andet problem, som Bent Frandsen vil 
påpege, er selve prisen:
”Det koster cirka dobbelt så meget som 
kraftfoder. Og da tørringsindustrien er så af-
hængig af energipriserne, som kun går en 
vej for tiden, er der ikke udsigt til, at det bli-
ver billigere,” vurderer Bent Frandsen.

Ordentligt hø
På gården måler man kontinuerligt på de 
10 hold a 30 kalve, hvor hver andet hold får 
grønhø ad libitum som supplement, og re-
sultatet afventes med spænding. Kommer 
der færre leverbylder, og vil tilvæksten værre 
den samme? Bent Frandsen er også spændt 
på resultatet, men som han siger:
”Hvis det viser sig, at grønhø mindsker antal-
let af leverbylder, tror jeg, at jeg vil prøve at 
fokusere mere på at lave noget ordentlig hø. 
Jeg tror nemlig, at det kan være ligeså godt. 
Og så er det billigere og lettere at håndtere,” 
siger Bent Frandsen, som ellers håber, at der 
kommer mere forskning omkring leverbylder 
– og gerne set fra fl ere sider.
”Jeg tror, at vi skal undersøge nærmere, 
hvad årsag og virkning er i denne sammen-
hæng. For eksempel vil jeg mene, at stress 
og megen transport også kan have en nega-
tiv effekt og dermed være med til at danne 
leverbylder hos kalvene.”

Nytænkning af foder til småkalve
Ny forskning fi nder nye foderra-
tioner til småkalve, der giver min-
dre vombelastning samtidig med, 
at vommens udvikling tilgodeses. 
En besætning afprøver resultater-
ne i praksis 

Slagtekalve 
på grovfoder

Slagtekalve 
på grovfoder
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Ansvar motiverer

”Her kan du konkret se det,” siger foder-
mester Poul Damtoft, idet han viser en 
sort gummimåtte frem. 
”Det er et af de specifi kke tiltag, som pro-
jektet har kastet af sig. Forsøgsvist har vi sat 
gummi på spalterne i opsamlingspladser-
ne,” forklarer fodermesteren.
Gummien skal afl aste køernes lemmer, da 
dyrene står længe inden malkningen. At net-
op det har været et problem, har man længe 
vidst på Træden Højgård. Men gårdens del-
tagelse i projektet ”Ny Sundhedsrådgivning 

Om 
projektet...

Ny Sundhedsrådgivning 
i store besætninger

Hvad er det?
Projektet skal forsøge at finde en model for 
rådgivning omkring sundhed i store besæt-
ninger. Der fokuseres på samspillet mellem 
landmand, besætningsdyrlæge og kvæg-
brugskonsulent.

Hvordan kommer det i 
stand?

14 besætninger med mere end 200 køer 
deltager i projektet. Der arrangeres be-
sætningsbesøg med besætningsdyrlægen, 
kvægbrugskonsulenten og Kenneth Krogh, 
hvor målsætninger og handlingsplan ved-
tages. Besætningerne har forskellige mål, 
som der arbejdes hen imod. Nogen fokuse-
rer eksempelvis på nedbringelse af celletal, 
mens andre forsøger at beskrive arbejdsru-
tiner og skrive præcise beslutningsplaner. 
Desuden arrangeres der workshops med 
deltagelse af såvel landmand som dyrlæge 
og konsulent. Her arbejdes der blandt an-
det med kommunikation og samarbejde i 
rådgivningsteamet. 

Hvad skal det til for? 
Rådgivningsmodellen skal sikre en forbed-
ret sundhedstilstand og et mindsket produk-
tionstab i store malkekvægsbesætninger. 

Læs mere her:
Du kan fi nde mere information om 
projektet og dets resultater på hjem-
mesiden www.lr.dk/nysr-stor

Det hjælper gevaldigt at sætte ord 
på, hvad man gør. Og så giver ud-
delegeringen af opgaver en uvur-
derlig ansvarsfølelse. Sådan lyder 
erfaringerne fra Træden Højgård, 
der har deltaget i projektet om Ny 
Sundhedsrådgivning

Hvor er vi henne?
Henry Nielsen driver Træden Højgård sam-
men med sin kone. Gården ligger ved Træ-
den i nærheden af Brædstrup.

Hvad er der galt?
På Træden Højgård har man valgt at sætte 
fokus på problemer med goldyverbetæn-
delse, dødfødte kalve, klovsundhed og til-
bageholdte efterbyrder.

Hvordan skal det løses?
I samspil med kvægkonsulent og dyrlæge 
har Henry Nielsen udarbejdet en handlings-
plan, der helt konkret beskriver, hvordan der 
skal sættes ind over for de nævnte proble-
mer. Samtidig har gården opdateret beskri-
velser af arbejdsrutiner, så det altid fremgår 
klart, hvem der gør – og har gjort – hvad. 

Konsulenten siger...
”Det hjælper jo ikke noget, at man siger sandheden ti gange, hvis landmanden ikke lytter,” 
siger kvægbrugskonsulent Åge Nielsen, der er rådgiver hos Henry Nielsen.
”Jeg føler, at især arbejdet med workshops og kommunikation har givet mig en masse. Vi 
kender hinanden bedre i rådgivningsteamet og kan bedre sige tingene direkte til hinanden,” 
fortæller Åge Nielsen.

Åge Nielsen besøger typisk 50-60 landmand, så der har været et stort behov for at få nogle 
redskaber til at opfange de forskellige signaler landmænd udsender. 
”Jeg er meget glad for, at der nu bliver sat fokus på det menneskelige. Jeg tror, at landmænd, 
og også rådgivere, i alt for lang tid mest har fået faglig sparring, mens der er blevet slækket 
for meget på det psykologiske og det menneskelige,” siger Åge Nielsen.

Dyrlæge Niels Peter Koed og han har besluttet, at køre videre som makkerpar og bruge de 
teknikker, de har lært i projektet, hos nye besætninger.

Dyrlægen siger...
”Nu arbejder vi som en samlet enhed. Alle 
har opgaver, som man er forpligtet til at ud-
føre. Det giver god motivation,” siger dyrlæ-
ge Niels Peter Koed, der er tilknyttet Henry 
Nielsen.
Teamet har også tidligere haft et godt sam-
arbejde, men under det igangværende pro-
jekt, er det blevet endnu bedre.
”Vi har fået mere struktur på tingene. Jeg 
synes især, at ideen med, at vi alle mødes 
hyppigere, har kastet meget af sig. Tidligere 
var vi nok for dårlige til at se, om målene nu 
også blev nået. Den nye mødestruktur gør, 
at vi alle holder hinanden fast på, om vi nu 
også får gjort det, vi har sat os for,” lyder 
vurderingen fra Niels Peter Koed.

i store besætninger” har gjort, at der nu 
også sker noget.
”Vi er blevet bedre til at tage konkret fat i 
tingene. Det hjælper virkelig meget at vide, 
hvem der tager sig af hvad, og hvem der er 
tovholder,” siger Poul Damtoft.

Halvering af goldyverbetæn-
delse
Træden Højgård har været med siden pro-
jektets start i maj måned. Tidligt i projektet 
blev det klargjort, hvilke områder man ville 
fokusere på. Og her var afgoldning et af de 
væsentligste. Landmand Henry Nielsen for-
klarer:
”Vi havde alt for mange goldyverbetændel-
ser, så der vidste vi, at vi måtte sætte ind. I 
samarbejde med dyrlæge og konsulent har 
vi lavet en handlingsplan, der ændrer på 
proceduren omkring afgoldning, og allerede 
nu ser det ud til, at vi kan halvere vores til-
fælde af goldyverbetændelse.”
Tidligere fodrede man på Træden Højgård 
udelukkende goldkøer med halm og vand. 

Nu supplerer man med fuldfoder og gold-
mineraler. Og så malker man goldkøerne to 
gange på en afgoldningsuge, hvilket man 
undlod tidligere, fordi det er besværligt.
”Selvom noget er besværligt, er vi ble-
vet mere villige til at gøre det. Jeg tror, det 
hænger sammen med, at rådgivningssam-
arbejdet er blevet tættere og derfor mere 
forpligtende,” siger Henry Nielsen og Poul 
supplerer:
”Tidligere var kommunikationen mellem 
dyrlæge og konsulent elendig. Nu er de beg-
ge involveret fra start af, så alle ved, hvad 
der skal ske, og hvem der skal tage fat.”

Hvilken type er du?
Som en del af projektet har alle parterne 
også fået afdækket deres såkaldte DISC-
profi l, hvor man via et spørgeskema fi nder 
frem til, hvilken personlighedstype man er. 
”Da vi sad og krydsede skemaer af, synes 
jeg nok, det var noget 'langhåret', men det 
har faktisk vist sig, at være noget af det 
mest nyttige,” fortæller Poul, der fandt ud 

af, at han er den perfektionistiske type, der 
går meget op i detaljerne.
”Nu kan vi bedre udnytte hinandens styr-
ker. Og vi har fået en bedre forståelse for 
hinanden, ja vi har vel lært hinanden bed-
re at kende simpelthen,” siger Henry, som i 
følge DISC-profi len er ledertypen, der helst 
skal have det overordnede ansvar.
Såvel perfektionistiske Poul som herskende 
Henry peger på mødestrukturen, som et af 
de steder, hvor projektet for alvor har kas-
tet styrker af sig.
”Før i tiden var vi tilbøjelige til at sidde 
og klappe hinanden på skuldrene og sige 
’joeh, det går jo meget godt’. Nu har vi to 
til tre konkrete punkter hver gang, som vi 
tager fat i. Og så skriver vi præcist ned, 
hvem der gør hvad. Bare det at sætte ord 
på, hvad man gør, er faktisk en stor hjælp,” 
siger Henry.
”Og det, at vi præcist uddelegerer arbejdet, 
motiverer virkelig os medarbejdere. Vi får 
en ansvarsfølelse, som helt sikkert ansporer 
os til et ekstra indsats ,” supplerer Poul.
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Er du den dominerende landmandstype, 
der helst skal have lederrollen fra start til 
slut? Eller foretrækker du at gå mere stille 
med dørene og overlade styringen til an-
dre? I rådgivningssituationen er dette ikke 
uvæsentligt. Kenneth Krogh, der er leder på 
landdistriktsprojektet ”Ny Sundhedsrådgiv-
ning i store besætninger – begrænsning af 
produktionstab”, forklarer:
”For at et råd kan føre til konkret handling, 
er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke person-
typer der er på banen. I samspillet mellem 
landmand, besætningsdyrlæge og kvæg-
brugskonsulent skal man være sikker på, 
hvem der indtager hvilke roller, før man for 
alvor kan begynde at tale sammen.”
Det er fl otte ord som kommunikation og ma-
nagement, der er omdrejningspunkt i Ken-
neth Kroghs projekt, men i virkeligheden er 
det ganske enkelt. Det drejer sig om at få alle 
de gode råd udmøntet i reel handling. 
”Det er vigtigt, at der er enighed om målsæt-
ning og handlingsplan. Og det kræver accept 
fra landmandens side, som kun kan opnås, 
hvis man tager hensyn til hvilken type, netop 
den landmand er. Og så er vi tilbage ved per-
sontyper og kommunikation,” forklarer Ken-
neth Krogh.

Hvem gør hvad?
Når landmanden mødes med dyrlæge og kon-
sulent tales forskellige sprog. Og det gælder 
også internt i bedriften. I takt med voksende 
besætninger, bliver kompleksiteten større. Der 
kommer fl ere folk og dermed også fl ere per-
sontyper. Derfor er det nødvendigt med det, 
som Kenneth Krogh kalder god APR.
”APR står for arbejds- og pasningsrutiner og 
er velbeskrevne rutiner, som klargør, hvem 
der gør hvad på besætningen. APR skal 
være konkret formuleret og handlingsrettet. 
Det må aldrig blive noget med bare at fl ytte 
aben rundt,” siger Kenneth Krogh.

Specifi kke råd
Netop det konkrete og handlingsorientere-
de er kernen i den nye sundhedsrådgivning, 
som Kenneth Krogh håber, projektet kaster 
af sig. Hvor rådgivere tidligere i alt for høj 
grad har givet overordnede råd, skal der nu 
fokuseres på mere besætningsspecifi kke 
løsninger.
”Før i tiden, når en rådgiver skulle fortælle 
en landmand noget om kalvesundhed, sag-
de han sådan noget med ’det er god råmælk 
og en god hygiejne, der skal til’. Men det er 
simpelthen ikke godt nok at tale sådan. Det 
skal være meget mere specifi kt. Landman-
den skal have at vide, hvilken kvalitet mælken 
skal have. Hvilket tidspunkt den skal gives på. 
Hvem der skal give den. Og hvad der skal gø-
res, når en kalv fødes midt om natten og så vi-
dere og så videre,” fortæller Kenneth Krogh.
Når rådene skal være så specifi kke, kræver 
det, at rådgiverne i langt højere grad kigger 
på den enkelte besætning og rådgiver herud-

fra. Og det giver god mening, når man tæn-
ker på den nye lovgivning på området, der 
skal sikre en forbedret sundhedstilstand.
”Den nye lovgivning fokuserer jo meget på, 
hvordan der skal kontrolleres omkring be-
handling. Og netop fordi landmanden i langt 
højere grad end tidligere skal behandle ba-
sale sygdomme selv, er det yderst vigtigt at 
tage problemet i opløbet, ja faktisk inden det 
overhovedet bliver et problem. Det kan kun 
lade sig gøre, hvis man kigger på de bagved-
liggende årsager,” siger Kenneth Krogh.
Og netop disse årsager kan kun opdages, 
hvis man har klarhed over, hvem der gør 
hvad på besætningen. Med skarpt formule-
rede arbejdsrutiner bliver det nemlig meget 
lettere at fi nde ud af, hvordan et problem er 
opstået. 
”Har man dette overblik, vil forebyggelse 
langt hen ad vejen erstatte behandling. Det 
vil sikre dels en bedre økonomi for landman-
den og dels en forhøjet dyresundhed på be-
sætningen,” slutter Kenneth Krogh. 

Helt elementært
Hvad der virker simpelt, giver god 
mening i praktisk brug. Det gæl-
der i hvert fald modellen, der lig-
ger til grund for projektet om Ny 
Sundhedsrådgivning

Gode råd skal være konkrete 

Tre spørgsmål er baggrunden for projekt-
leder Kenneth Kroghs model, der bruges i 
projektet ”Ny Sundhedsrådgivning i sto-
re besætninger”. Det er de spørgende ord 
”hvorfor”, ”hvordan” og ”hvad”, der udgør 
udgangspunktet. Modellen tager sig sådan 
ud:

 Målsætning (Formål – hvorfor?) 
  Handlingsplan (Mål – hvordan?)  
 APR (Indsats – hvad?)

Vi starter altså med et 'hvorfor'. Hvorfor 
er det vi gør, som vi gør? Hvad er formålet 
med det? 
I denne fase fi nder landmanden sammen 
med konsulent og dyrlæge ud af, hvad mål-
sætningen skal være. Det kan være celletal, 
der skal forbedres eller kalvedødelighed, 
der skal bringes ned. Indsatsområderne op-
stilles i prioriteret rækkefølge, og man bli-
ver enige om en tidsplan.
Med udgangspunkt i disse indsatsområder 
skrives en handlingsplan. Denne plan tager 
afsæt i et ”hvordan”. Vi skal nemlig fi nde 
ud af, hvordan vi specifi kt kommer frem til 
et mål. I denne del af modellen er det me-
get vigtigt, at der konkret skrives, hvad der 

skal ændres, og hvordan det skal gøres.
For at sikre sig at alle gode intentioner i dis-
se handlingsplaner når helt ud i stalden og 
bliver til noget, er kommunikation mellem 
de forskellige parter essentiel. Det nytter 
ikke noget, at de personer, der har sat de 
overordnede mål ikke taler sammen med 
de personer, der skal efterfølge målene i 
det daglige. Her bliver tredje og sidste ele-
ment i modellen særlig vigtig. 
APR står for arbejds- og pasningsrutiner, 
og disse skemaer tager udgangspunkt i et 
”hvad”. Her fi nder man ud af helt præcist, 
hvad der skal gøres. Og det gælder vel at 
mærke i alle faser af arbejdet. Det kan ek-
sempelvis være omkring malkning, hvor det 
beskrives, hvordan køerne og malkeanlæg-
get håndteres, eller mere langsigtede opga-
ver såsom goldning. Essentielt er det, at det-
te skema bruges i det daglige arbejde. Derfor 
er det en god idé at hænge det op, så det 
altid er synligt i stalden.
Mål og handlingsplaner har let ved at løbe 
ud i sandet i det daglige arbejde. Af samme 
grund er der i tillæg til modellen en præcis 
mødestrategi for rådgivningsteamet, der 
sikrer en fælles fastholdelse af det aftalte 
samt løbende opfølgninger og eventuel-
le justeringer i de tiltag, man bliver enige 
om. Anvendelsen af modellen i projektet 
har vist, at rådgivningen i højere grad fører 
til konkret handling (forpligtigende rådgiv-
ning), vurderer projektleder Kenneth Krogh, 
som er imponeret over hvilket rådgivnings-
mæssigt samarbejde og resultater, model-
len har skabt i de deltagende besætninger.

Ny Sundheds-
rådgivning

Ny Sundheds-
rådgivning

➧
➧

I takt med voksende besætninger 
og fokus på forebyggelse frem for 
behandling er der behov for en ny 
rådgivningsmodel. Den er Kenneth 
Krogh ved at fi nde frem til
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Helt nøjagtig angivelse af hvornår en ko 
er i brunst og specifi k vurdering af den en-
kelte brunst. Varsel om kommende masti-
tis op til fi re dage før det fysisk kan ses 
i mælken. Det er blot nogle af de frem-
tidsudsigter, de danske kvægbrugere står 
overfor på grund af et unikt samarbejde 
mellem Dansk Kvæg, BIOSENS og virk-
somhederne FOSS og Lattec.

At måle i mælks indholdsstoffer for derved 
at komme med en diagnose på en ko er 
ikke noget nyt. Man har længe kigget på 
mælkens indholdsstoffer, og var de over 
en bestemt grænse, måtte koen være syg, 
hvorimod koen blev vurderet rask, hvis de 
var under denne grænse. Hos BIOSENS – 
Agro Business Park i Tjele - har man forka-
stet denne traditionelle tilgang. 

At spå i mælk
”Vi har indført begrebet sygdomsrisiko, 
som er en langt mere fl ydende overgang 
mellem syg og rask. Data fra måling i 
mælkens indholdsstoffer bruger vi nu til 
at beregne sandsynligheder for, hvilken 
tilstand en ko er på vej ind i – det være sig 
eksempelvis brunst, diverse sygdomme el-
ler stofskiftestatus,” siger forskningsleder 
Jens Yde Blom.

Målingsdata kan bruges til at beregne 
sandsynlighed, fordi det nye system ba-
serer sig på såkaldte in-line målinger, der 
foregår i realtid, mens koen bliver malket. 
De sker altså kontinuerligt og hver gang, 
der malkes. Derfor bliver data meget mere 
præcise, man kan lettere korrigere for fejl-
målinger og derved opnå mere sikre kon-
klusioner. 

Risikoprofi l for en ko
Det teknologiske gennembrud til in-line 
målinger er kommet fra Lattec, der er et 
underselskab i svenske DeLaval. De har 
formået at producere udstyr til en pris, 
der sikrer, at landmanden vil kunne hente 
pæne profi tter allerede inden for en kort 
tidshorisont. 

”Udstyret kobles direkte på malkean-
lægget og kører derefter fuldautomatisk. 
Computeren ved hvilke køer, der skal må-
les på hvilke parametre. Målinger sker 
proportionalt gennem malkningen, da der 
jo er forskel på den første og den sidste 
dråbe mælk. Og de data, der kommer til-
bage, sammenholdes med den enkelte kos 
historie. Tilsammen skabes det, vi kalder 
en risikoprofi l,” forklarer Jens Yde Blom.

Med risikoprofi len i hånden vil landman-
den have let ved at vide, hvilke køer han 
skal fokusere på. Megen spildtid kan der-
med undgås, ligesom den ubehagelige 
uvished vil blive formindsket betydeligt. 
En anden betydelig fordel er, at behand-
lingen kan sættes ind langt tidligere. Det 
gælder blandt andet for sygdomme som 
ketose, mastitis og cyster på æggestokke-
ne. En tidligere behandling vil betyde bed-
re økonomi for landmanden, højere dyre-
velfærd samt et lavere antibiotikaforbrug 
end ellers.

Større kendskab til den en-
kelte ko
Systemet med realtidsmalkning har kørt 
ved Danmarks JordbrugsForskning gen-
nem de seneste fi re år, og sidste år star-
tede to besætninger op med systemet på 
forsøgsbasis.
”Vi har nu samlet erfaringer til at lave 

præcise modeller for, hvordan sandsyn-
ligheden skal beregnes. Systemet vil altid 
blive individualiseret til den enkelte gård, 
da besætninger er ganske forskellige. Men 
det er vores formodning, at alle typer be-
sætninger – store som små og konventio-
nelle, økologiske samt robotbesætninger 
– vil kunne drage stor nytte af systemet,” 
siger Jens Yde Blom.

Erfaringerne hos de to forsøgsgårde er 
også ganske gode. Selvom det lyder para-
doksalt, da landmanden har mindre kon-
takt med det enkelte dyr, så vurderer
landmændene i forsøgsprojektet faktisk, 
at de har fået et bedre kendskab til de-
res dyr.
”I de første måneder kørte vi en lukket 
test, hvor det kun var os, der kunne se må-
lingerne. Så kunne vi sammenholde med 
de ting, landmanden fandt ud af,” siger 
Jens Yde Blom og peger på sin computer-
skærm:
”Her kan du se, at landmanden ikke har op-
daget, at ko nummer 1948 er i brunst, som 
vores system ellers har opfanget. Og her 
har han insemineret alt for tidligt,” siger 
forskeren, mens hans fi nger glider op og 

Proaktiv 
management

Hvad er det?
Proaktiv management tager udgangspunkt 
i en risikoprofil, der kontinuerligt opstilles 
for den enkelte ko. At være proaktiv bety-
der at forebygge snarere end behandle, at 
gribe ind tidligere end ellers. Baggrunden 
for proaktiv management er et samarbejde 
mellem Dansk Kvæg, BIOSENS samt selska-
berne Lattec og FOSS.

Hvordan kommer det i 
stand?

Risikoprofilen dannes på baggrund af må-
linger i realtid, der finder sted direkte under 
hver malkning. Disse data holdes op imod 
eksisterende viden om den enkelte ko. Sam-
let set vil risikoprofilen give landmanden vi-
den om, hvilke køer han bør fokusere på.

Hvad skal det til for? 
Risikoprofilen kan forudsige sygdomme 
som ketose, cyster på æggestokkene og 
mastitis med langt større sikkerhed og hur-
tigere, end det tidligere har været tilfældet. 
Desuden vil landmanden få en præcis angi-
velse af, hvornår en ko er i brunst samt en 
kvalitativ vurdering af den enkelte brunst. 
Alt i alt vil landmanden spare tid, og me-
dicinforbruget vil blive mindre. Det vil sikre 
såvel større dyrevelfærd samt en bedre øko-
nomi for landmanden.

Teknologiske gennembrud har 
muliggjort, at mælk nu kan ana-
lyseres i realtid under malkning. 
Det vil sikre langt mere præcise 
forudsigelser for, hvilken status 
en ko er på vej ind i

ned over en række farvestrålende grafer.
Nu er forsøgsbesætningerne kommet over 
i den åbne test, hvor landmanden selv skal 
vurdere risikoprofi ler og handle derudfra. 
Det sker i samspil med konsulent og dyr-
læge, der online kan kigge på risikoprofi -
ler og dermed via fjernrådgivning kan give 
indspil til landmanden. 

Halvering af omkostninger
Udstyret nærmer sig afrundingen af test-
fasen, og indtil videre har det vist sig at 
være særlig stærk på forudsigelser om-
kring reproduktion, men også ”spådom-
me” om ketose og mastitis har været me-
get præcise. 
”Antallet af fejlalarmer er heldigvis gan-
ske lavt. Vi har slet ikke set nogen på re-
produktion, og på mastitis er vi under 10 
%,” siger Jens Yde Blom, der også har reg-
net lidt på de besparelser, der kan stilles i 
udsigt:
”Mine beregninger viser eksempelvis et 
fald i antibiotikaforbrug på 32 % i en gen-
nemsnitlig besætning på 200 køer. Alene i 
direkte omkostninger vil der være en be-
sparelse på omkring 50 %. Dertil kommer 
så, at den mængde mælk, der må bortka-
stes, bliver langt mindre, fordi behandlin-
gen kan sættes ind tidligere,” fortæller 
Jens Yde Blom.

Hos Lattec og FOSS, der står for produk-
tionen af analyseapparatet, regner man 
med, at udstyret er klart til begyndende 
salg i løbet af 2007. Og Jens Yde Blom ser 
frem til modtagelsen hos de danske land-
mænd:
”Jeg er sikker på, at vi står overfor noget 
stort. Jeg tror, det vil gå ligesom med fuld-
foderblandinger. Det er bare noget, man 
må have.”

Om 
projektet...
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Først var det nysgerrigheden, der drev 
værket. Siden hen er de blevet bidt af det.

Jens Tylvad og Bente Tang hørte om for-
søgsprojektet med in-line målinger i mælk 
og tænkte, at det måske ville være noget 
for dem.

”Vi havde snakket om, at man ofte kan 
fornemme, at der er noget, som ikke fun-
gerer 100 %, men man kan ikke lige sætte 
fi ngeren på, hvad det er. Derfor synes vi, at 
perspektiverne med et mere præcist sty-
ringsredskab var meget spændende,” for-
tæller Bente Tang hen over køkkenbordet 
på Hanninggaard, der ligger lidt nord for 
Skjern i Vestjylland.

Analyseapparatet blev koblet på i malkes-
talden med de 125 køer i april 2005. Først 
kørte systemet i en lukket test, hvor fami-
lien ikke fi k kendskab til resultaterne, men 
nu er testen åben, og målingerne er blevet 
en integreret del af hverdagen. 
”De enkelte gange, hvor der har været 
problemer med udstyret, har vi virkelig 
manglet de data. Så har jeg tænkt æv, den 
ko ville jeg ellers gerne have fulgt nøjere. 

Det er jo tegn på, at vi ikke ville være for-
uden,” siger Bente Tang.

Malkning som altid
Selve malkningen forløber som den al-
tid har gjort. Eneste forskel er, at der skal 
sættes nogle sticks i analyseapparatet, 
hvorpå målingerne foretages. Resten kø-
rer automatisk.
”Det, der kræver ekstra tid, er analysen 
af de data, der kommer ud. Tidsforbruget 
svinger meget afhængig af, hvor mange 
køer der er i brunst og antallet af kælvnin-
ger,” fortæller Bente Tang. 

Nu nærmest uundværlig
Den ekstra tid er dog givet godt ud, mener 
ægteparret. ”Vi fi nder helt klart noget, vi 
ellers ikke ville fi nde. Vi får ketosealarm, 
før koen bliver syg, og systemet er også 
god til at fi nde cysterkøer. Brunstkurverne 
giver os bedre mulighed for at vurdere, om 
der skal insemineres. Og forhåbentlig vil 
vi kunne holde de sunde dyr raske,” siger 
Bente Tang.

Penge at hente
På nogle punkter har familien med det nye 
styreredskab fået et bedre og mere præ-
cist kendskab til dyrene. Systemet mind-
sker dog ikke den daglige kontakt til dy-
rene:
”Systemet er et rigtig godt hjælpemiddel, 
men man kan jo ikke lade være med at 
holde øje med den enkelte ko. Det mener 
jeg fortsat er vigtigt,” siger Bente Tang, 
der kan se mange gode perspektiver i pro-
jektet:
”Jeg tror, de fl este besætninger vil kunne 
drage nytte af systemet, men det afhæn-
ger jo også af, hvad markedsprisen en-
der med at blive. Vi mener dog, at der er 
penge at hente. Vi optimerer jo på man-
ge punkter. Vi kan følge individuelle køer, 
der lige har kælvet tættere, og vi får taget 
yverbetændelse ved kælvning, inden den 
bliver problematisk. Løbedrejninger har vi 
også lettere ved at fange, inden de udvik-
ler sig. Og yversundheden bliver bedre på 
sigt. Alle disse faktorer gør jo, at der mu-
ligvis er penge at tjene på længere sigt,” 
fortæller Bente Tang.

Jens Tylvad og Bente Tang har i 
den grad taget realtidsmålinger-
ne i mælk til sig. Analyseappa-
ratet giver dem tilmed et bedre 
kendskab til dyrene

Proaktiv management






