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Forord 

Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om 

etablering eller udvidelse af husdyrbrug med en ammoniakemission, der overstiger 750 kg NH3-N 

per år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforure-

ningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).  

 

Formålet med dette projekt har været at opdatere det faglige grundlag for en efterfølgende poli-

tisk fastsættelse af grænseværdier for ammoniakemission (BAT-krav), der anvendes ved miljøgod-

kendelse af husdyrbrug. 

 

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus universitet (AU) og Københavns Univer-

sitet (KU). Seniorrådgiver Peter Kai, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU har været projektleder i 

forhold til den tekniske og miljømæssige beskrivelse af effekter af stalde og teknologier, mens lek-

tor Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, har været projektleder for de 

økonomiske analyser.   

 

Som led i projektet har AU og KU udarbejdet en serie notater, der omfatter nærmere definerede 

driftssystemer og teknologier indenfor driftsgrenene grise, kvæg, fjerkræ og mink: 

 

Driftssystembeskrivelser er notater, der beskriver den typiske indretning og drift af specifikke stald- 

og stityper til bestemte dyregrupper og de dermed forbundne emissioner af ammoniak, lugt og 

drivhusgasser samt de vigtigste ressourceforbrug, der knytter sig til produktionen. Notaterne er ud-

arbejdet af AU. Driftssystembeskrivelserne indeholder med få undtagelser økonomiske nøgletal, 

som er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU.  

 

Teknologibeskrivelser er notater, der beskriver specifikke typer af teknologier og deres miljøeffekt, 

når de anvendes i specifikke stald-/stityper og de dermed forbundne ressourceforbrug og emissio-

ner af ammoniak og lugt. Teknologibeskrivelsernes tekniske og miljømæssige del er udarbejdet af 

AU, mens de økonomiske nøgletal er udtræk fra økonomi-notater udarbejdet af KU. 

 

Økonomiske udrednings- og dokumentationsnotater beskriver dels forudsætningerne for økono-

miske analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i husdyrproduktionen samt de 

økonomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af stalde og teknologier. Disse er udarbejdet 

og publiceret af KU. 

 

Som opsummering er der for hver driftsgren (for grise opdelt på produktionstype) udarbejdet et re-

sumé- og analysenotat, der sammenholder miljømæssige og økonomiske effekter ved anvendel-

sen af stalde og teknologi, herunder i diverse kombinationer og som funktion af husdyrholdets stør-

relse.  
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Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer 

Resumé 

Emission af ammoniak fra stald | Reduceret råproteinindhold i foderet reducerer ammoniakemissionen 

Emission af lugt fra stald | Ingen effekt. 

Emission af støv | Ingen effekt. 

Emission af drivhusgasser fra 

stald 
| 

Reduceret N-udskillelse reducerer den direkte og indirekte lattergas-

emission. 

Energi og ressourceforbrug | Ingen effekt. 

Affald og spildevand | Ingen effekt. 

Miljøfremmede stoffer | Ingen effekt. 

Virkning på lager og mark | 
En reduktion i foderets råproteinkoncentration reducerer ammoniak-

emissionen fra lager og under udbringning af gylle. 

Driftssikkerhed | Teknikken er driftssikker i det beskrevne område. 

Økonomi | Der er ikke udarbejdet økonomisk analyse af teknologien. 

Reference | 
Kvægstalde, hvor foderrationen til malkekøer indeholder 170 g råpro-

tein per kg tørstof. 
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Definitioner 

• Fasefodring: Anvendelse af 2 (eller flere) foderblandinger gennem laktationsperioden for bedre at tilfreds-

stille dyrenes behov for næringsstoffer i de enkelte dele af laktationen. 

• Råprotein: Foderets indhold af råprotein beregnes som indholdet af kvælstof (Nitrogen, N) ganget med 

faktoren på 6,25 for alle foderstoffer. Det betyder, at alle kvælstofforbindelser (også eksempelvist nuklein-

syrer og urea) medregnes i råprotein, uanset om de bidrager med aminosyrer eller ej.  

• Tilsyneladende fordøjelighed: Forskellen mellem mængden af næringsstof, fx. råprotein, tilført med fode-

ret og mængden fundet i fæces, som andel af tilført. 

• Urea er det samme som urinstof. 

• TAN: Total Amoniakalsk Nitrogen. 
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Beskrivelse 

Mængden af kvælstof udskilt fra malkekøer kan sænkes ved at reducere indholdet af råprotein i 

køernes foder. En reduktion af foderets råproteinkoncentration bevirker, at udskillelsen af kvælstof, 

især urea-N i urinen, reduceres samt, at gyllens pH reduceres (bl.a. van der Stelt et al., 2008; Canh et 

al., 1998). Begge faktorer har betydning for det damptryk, som ammoniak i gyllens overflade udøver 

(Aarnink & Verstegen, 2007). Derfor kan ammoniakudledningen reduceres, hvis foderets indhold af 

råprotein sænkes.  

Proteinomsætning i drøvtyggere 

Da malkekøer, som andre drøvtyggere, drager fordel af symbiosen mellem værtsdyret og vommens 

mikrober, er omsætning af næringsstoffer i mavetarmkanalen hos drøvtyggere betydeligt mere 

kompliceret end hos enmavede dyr. Mikroberne nedbryder en stor del af aminosyrerne i foderets 

protein. Til gengæld kan mikroberne udnytte ikke-protein-kvælstof (NPN) og danne mikrobielt pro-

tein med en god sammensætning af aminosyrer, som efterfølgende er til rådighed for koen via ab-

sorption i tyndtarmen. En optimal udnyttelse af foderets kvælstof er således helt afhængig af en 

optimal forsyning med næringsstoffer, både til den mikrobielle fermentering i vommen og efterføl-

gende til værtsdyret selv. 

I typiske danske foderrationer til malkekøer vil 20-40 % og 10-70 % af foderprotein fra henholdsvis 

grovfoder og kraftfoder passere unedbrudt igennem vommen (Hvelplund & Madsen, 1990). Drøv-

tyggeren selv forsynes således med protein (aminosyrer) både via mikrobiel syntese i vommen og 

via protein fra foderet, som undslipper mikrobiel fermentering i vommen; summen af disse to bidrag 

benævnes AAT (Aminosyrer Absorberet i Tarmen). Proteinet, som er til rådighed for dyret, er således 

både kvantitativt og kvalitativt markant forskelligt fra det oprindelige foderprotein, og det fører alt i 

alt til en relativ lav udnyttelse af det optagne kvælstof (Børsting et al., 2001). 

Proteinbehov til kvæg angives dels som mængden af AAT, dels som PBV (Protein Balance i Vom-

men, som udtryk for om der er overskud eller underskud af N i vommen i forhold til mikrobernes N 

forbrug til proteinsyntese, og foderrationens indhold beregnes i fodervurderingssystemet NorFor (Vol-

den, 2011). Foderets indhold af råprotein beregnes ved at multiplicere det analyserede indhold af 

N med faktoren 6.25. Koens behov angives for såvel AAT som PBV, og det anbefales at begge nor-

mer opfyldes, hvilket oftest medfører, at enten AAT eller PBV tildeles over behovet. Hvis proteinud-

nyttelsen skal øges skal behovene for både AAT og PBV opfyldes med det mindst mulige indhold af 

råprotein i foderet. En sænkning af råprotein i foderet har stor effekt på emissionen af ammoniak, 

fordi overskydende råprotein bliver udskilt som urea-N i urinen, hvor det virker som en kilde til dan-

nelse og fordampning af ammoniak. 

På trods af at malkekøernes behov angives i AAT og PBV, er disse parametre mindre egnede til en 

eventuel regulering af foderets proteinkoncentration. Dette skyldes flere forhold. For det første er der 

ikke en direkte sammenhæng mellem hverken AAT eller PBV indholdet i rationen, og den udskilte 

mængde N i urin. For det andet er AAT/PBV systemet baseret på modelberegninger (NorFor), der 

indbefatter både analyserede værdier og tabelværdier, der udvikler sig over tid, efterhånden som 

der opnås ny viden. Derfor anbefaler vi, at en evt. regulering af køernes proteintildeling baserer sig 

på råprotein i rationens tørstof (TS), der er en analyserbar og derfor kontrollerbar enhed.  

Indholdet af råprotein, AAT og PBV kunne alternativt opgives i forhold til foderets energiindhold målt 

i MJ. Indholdet af MJ er dog også baseret på modelberegninger i NorFor, og derfor er der i denne 
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teknologibeskrivelse anvendt g råprotein/kg TS som enhed. Værdien af AAT/PBV systemet er, at det 

kan beskrive proteinets værdi til drøvtyggere, og vil således fortsat være det afgørende værktøj til at 

sikre, at både koen selv får dækket sit proteinbehov (AAT), og at vommens mikroorganismer får 

kvælstofbehovet dækket (PBV) under samtidig hensyn til minimering af foderets indhold af råprotein 

/kg TS. Denne parameter beregnes allerede i Norfor, dvs. at et krav om et maksimalt indhold af rå-

protein i foderet nødvendiggør ikke, at der skal udvikles et nyt værktøj til foderplanlægning.  

 

Effekt af reduceret proteintildeling 

Danske resultater 

Indenfor de senere år har AU gennemført en række undersøgelser med varierende proteinkoncen-

trationer til malkekøer i hele laktationsperioden, i goldperioden og i perioden lige efter kælvning. 

Effekten af protein-, AAT- og PBV-niveau på tørstofoptagelsen og EKM ydelsen er vist i Tabel 1. I 

Børsting et al. (2020) er de enkelte undersøgelser beskrevet, og her er et kort sammendrag af resul-

taterne. 

I forsøgene vist i Tabel 1 har der især været fokus på perioden efter, at køerne har afsluttet mobilise-

ring af kroppens reserver, så foderet har skullet passe til køernes aktuelle ydelse, mens det efterføl-

gende afsnit fokuserer på de særlige forhold, der gør sig gældende, mens køerne mobiliserer i tidlig 

laktation.  

Generelt viser forsøgene med lakterende køer en reduceret foderoptagelse og EKM (energikorrige-

ret mælk) ydelse ved reduktion i proteinkoncentration. Johansen et al. (2020a) fandt dog en lidt la-

vere foderoptagelse og uændret ydelse, når råprotein blev øget ved at udskifte majsensilage med 

græsensilge. Resultaterne fra Weisbjerg et al. (2010) er også afbildet i Figur 1, der viser, at ved øget 

råproteinkoncentration øges foderoptagelse og mælkeproduktion, men med aftagende merud-

bytte. Således er øgningen ved at gå fra 150 til 167 g råprotein/kg ts moderat (0,5 kg EKM), og der 

var ingen effekt på foderoptagelsen. Forsøget var gennemført som romerkvadrat forsøg, og derfor 

kunne effekten analyseres ifht. de individuelle køers ydelsesniveau (som var konfunderet med deres 

laktationsstade, dvs. afstand fra kælvning). Denne analyse viste, at jo højere ydelse, jo større respons 

på protein (Figur 2), og for de lavestydende køer sås der ingen respons med de testede koncentra-

tioner. Det kunne derfor forventes, at køer efter mobiliseringsfasen ville have et lavere krav til råpro-

teinkoncentration i foderrationen. Imidlertid viste forsøget af Hymøller et al. (2014) med reduceret 

proteintildeling efter mobiliseringsperioden, at en reduktion fra niveauet 156 - 160 til 139 - 142 g 

råprotein/kg TS resulterede i en klar reduktion i både foderoptagelse og mælkeproduktion. PBV var 

-1,5 - 4,0 g/kg TS ved den laveste råproteinkoncentration, hvilket er klart lavere end normen på 10 

g/PBV/kg TS, så der har været mangel på råprotein på holdene med kun ca. 140 g råprotein/kg TS. 

Tabel 1. Sammenstilling af AU-forsøg i laktationsperioden samt ét i goldperioden, hvor der i alle forsøg blev 

anvendt varierende proteinkoncentration i foderet 

     P, effekt af protein 

koncentration 

Reference og kommen-

tarer  

       

Proteinkoncen-

tration (g/kg TS) 

121 134 150 167  Weisbjerg et al. 20101 

AAT (g/kg TS) 87 92 97 102   

PBV (g/kg TS) -36 -24 -12 -1   
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Tørstofoptagelse 

(kg/d) 
20,0  21,0  21,4  21,4 <0,01  

EKM (kg/dag) 27,1 29,1  30,6 31,1 <0,01  

       

Proteinkoncen-

tration (g/kg TS) 

157 139 160 140  Alstrup et al. 20142 

AAT (g/kg TS) 86,1 78,2 81,1 74,8   

PBV (g/kg TS) 23 13 15 2   

Tørstofoptagelse 

(kg/d) 

24,9 23,8 22,4 21,9 <0,001  

EKM (kg/dag) 34,8 33,5 32,9 31,9 0,003   

 

 

Proteinkoncen-

tration (g/kg TS) 

 

 

 

156 

 

 

 

139 

 

 

 

160 

 

 

 

142 

 Hymøller et al. 20142, 

uge 9-30 e.k. 

 

Holstein 

 158 143 162 148  Jersey 

AAT (g/kg TS) 93,8 88,9 91,9 87,0   

PBV (g/kg TS) 13,5 -1,5 19 4.0   

Tørstofoptagelse  21,0 20,2 20,8 19,8  Holstein 

(kg/d) 17,5 16,6 16,0 15,8  Jersey 

EKM (kg/dag) 31,8 29,3 31,2 29,3  Holstein 

 25,9 24,6 25,4 24,9  Jersey 

Proteinkoncen-

tration (g/kg TS) 
158 154 180 171  Johansen et al. 2020a, 

unpubl 

 

 

Tørstofoptagelse 

(kg/d) 

24,0 23,7 24,1 23,1  

  

 

 

 

EKM (kg/dag) 

35,1 35,6 35,7 35,0  

 

 

Goldkøer       

Proteinkoncen-

tration (g/kg TS) 

111 152    Johansen et al. 2020b, 

unpubl. 

Tørstofopta-

gelse (kg/d) 

15,2 15,6   0,32  

1 Foder beskrevet ved AAT/PBV systemet (Hvelplund, et al., 2003; Madsen et al., 2003) 
2 Foder beskrevet ved nuværende Norfor-AAT20/PBV20 systemet (Volden, 2011). 

Ligeledes viste Alstrup et al. (2014), at ved 139-140 g råprotein/kg TS blev foderoptagelse og mæl-

keproduktion reduceret uafhængig af grovfoderets fordøjelighed, sammenlignet med niveauet 

157-160 g råprotein/kg TS. I et forsøg, hvor proteinkoncentrationen i foderet blev reduceret ved at 

ændre på sammensætningen af grovfoderet, var der tilsyneladende ingen negativ effekt på hver-

ken tørstofoptagelsen eller EKM ydelsen ved at reducere proteinkoncentrationen fra 171 – 180 til 

154-158, opnået ved ombytning af græsensilage med majsensilage (Johansen et al., 2020a).  

Disse danske forsøg har alt i alt vist, at 140 g råprotein/kg TS er for lavt til lakterende køer, men til 

gengæld er der tilsyneladende ingen positiv effekt af at øge niveauet til over 155-160 g råprotein/kg 

TS. 

Internationale resultater  

Fornyligt er der gennemført et stort og langvarigt forsøg over 3 laktationer med samme proteinkon-

centration i alle laktationer i UK. Der blev indsat 251 kvier ved 1. kælvning (Reynolds, 2019 og 2020), 
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med 3 tilstræbte niveauer af råprotein (140, 160 og 180 g råprotein/kg TS). Konklusionen var her at 

140 g råprotein/kg TS var for lavt, mens der ikke sås nævneværdige forskelle i hverken foderopta-

gelse, ydelse, sundhed eller reproduktion mellem 160 og 180 g råprotein/kg TS, heller ikke hos køer 

der gennemførte alle 3 laktationer. 

Ved en proteinkoncentration, hvor foderoptagelsen og mælkeydelsen ikke er påvirket negativt, må 

det i udgangspunktet forventes, at der ikke vil være problemer med køernes sundhed og reproduk-

tion, men det har dog ikke være undersøgt i ovennævnte danske forsøg, da det kræver et større 

antal køer i hvert forsøg. Reynolds (2019) har i forsøg over 3 laktationer vist, at der ikke var forskel på 

160 og 180 g råprotein/kg TS mht. hverken køernes reproduktion, sundhed eller holdbarhed. 

En meta-analyse på forsøg publiceret mellem 1996 og 2012 (Pena, 2014, MSc thesis) viste positiv 

respons på proteinkoncentration op til 185 g råprotein/kg TS (marginal ts optagelse kg = 1,94 – 0,105 

x % råprotein i TS) for tørstofoptagelse og op til 205 g råprotein/kg TS (marginal ts optagelse kg = 

3,23 – 0,1597 x % råprotein i TS) for EKM mælkeydelse (Figur 3). Denne meta-analyse viser, at man 

internationalt ofte har set positiv respons på øget råprotein selv ved høje niveauer. At denne meta-

analyse på lidt ældre internationale (+ nogle af ovennævnte danske) forsøg viser mere positiv effekt 

end danske forsøg og det ovennævnte engelske (Reynolds et al, 2020), kunne skyldes en kombina-

tion af mindre optimale fodringsprincipper og mere pressede rationer mht. næringsstofsammensæt-

ning, idet øget proteintildeling kan have erstattet næringsstoffer, som kunne føre til en mindre opti-

mal vomomsætning -  disse sammenhænge er dog ikke evidensbaseret. 

 

 

Figur 1. Effekt af råprotein koncentration i foderrationen på foderoptagelse og mælkeproduktion (Weisbjerg et al., 2010) 

19
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Figur 2. Estimerede (baseret på de individuelle køers respons) responser for effekt af råprotein koncentration i foderrationen 

på responset i mælkeproduktion for lavt (stiplet, 20 kg EKM/dag), middel (brudt linje, 30 kg EKM/dag) og højtydende (fuldt 

optrukken linje, 40 kg EKM/dag) køer (mod. e. Weisbjerg er al., 2010). 

 

 

Figur 3. Estimerede effekter for marginal effekt af øget råprotein koncentration (% råprotein (CP) i rationens TS) på foder-

optagelse (DMI), mælke- og EKM-ydelse (Pena, 2014). Dvs. det er den effekt, der kan forventes ved en øgning på 1 %-

enhed i rationens råproteinkoncentration.  

 

Tidlig laktation 

I den første del af laktationen er det almindeligt at især ældre køer (2. kalvs. og ældre) mobiliserer 

fra kroppen. De mobiliserede depoter indeholder ikke den mængde protein, der svarer til den 
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mængde energi, der mobiliseres, derfor kan der være behov for en højere proteinkoncentration i 

foderet i denne periode, for at kompensere for underskuddet af protein i de mobiliserede depoter.  

Der er gennemført to forsøg med infusion af ekstra protein eller syntetiske aminosyrer svarende til i 

alt 13 kg protein i løbet af en 4 ugers periode. Forsøgene er beskrevet i notatet af Børsting et al. 

(2020) og ydelses resultaterne er vist i Figur 4. Infusion af protein til løben påvirkede ikke tørstofopta-

gelsen (inkl. det infunderede protein) efter kælvning i de to forsøg, hvorimod mælkeydelsen steg 

kraftigere umiddelbart efter kælvning ved infusion af protein til løben end ved kontrolbehandlingen 

(Figur 4). Således blev der etableret en forskel på omkring 7 kg mælk pr. dag allerede 3 til 4 dage 

efter kælvning, en forskel som i store træk holdt indtil forsøgets afslutning 29 dage efter kælvning, 

hvor AAT-forsyningen ikke længere var forskellig mellem infusions- og kontrolbehandlingerne. 

Weisbjerg et al. (2014) har udført et produktionsforsøg med Kontrol- og Høj AAT ration med hhv. 158 

og 203 g råprotein/kg TS, hvor øgning af proteinkoncentration i Høj AAT rationen blev opnået ved 

brug af proteinfodermidler med høj bypass andel i de første 4 uger efter kælvning. I produktionsfor-

søget var tilskuddet af AAT betydeligt, og det bevirkede også en betydelig øgning i proteinoptagel-

sen. For ældre køer var mælkeydelsen i perioden 1-26 dage efter kælvning øget med 5,9 kg/d for 

Holstein og med 4,9 kg/d for Jersey i forhold til Kontrol. Førstekalvs køer reagerede derimod ikke 

positivt på ekstra AAT for hverken Holstein eller Jersey køer. 

Når effekten af ekstra AAT forsyning varede ved, også mens den ekstra forsyning blev nedtrappet, 

rejser det et meget interessant spørgsmål omkring, hvorvidt en betragtelig større AAT-forsyning i de 

første uger efter kælvning sætter køerne bedre i stand til at udnytte deres genetiske potentiale for 

mælkeproduktion også i resten af laktationen. Proteinydelsen var markant større ved proteininfusion 

på dag 4 efter kælvning, hvorimod den ikke var forskellig på dag 29 efter kælvning. Den øgede 

proteinydelse på dag 4 efter kælvning svarede til at 60 % af den ekstra proteinforsyning i form af 

infunderet protein blev udnyttet til mælkeprotein. Denne marginale udnyttelse er meget høj i sam-

menligning med de omkring 20 %, der typisk observeres senere i laktationen (Hanigan et al., 1998). 

Disse forsøg med nykælvere tyder på, at det er muligt at øge EKM ydelsen og kvælstofudnyttelsen 

hos ældre køer ved at tildele markant mere AAT i den helt tidlige laktation. Den øgede mængde 

AAT til nykælverne kan sandsynligvis opnås uden at øge den totale proteintildeling i hele laktatio-

nen. Dette ved, i tidlig laktation at anvende protein med en lav nedbrydningsgrad, og dermed en 

høj andel af AAT, og ved at bruge fasefodring med 2 til 3 proteinkoncentrationer gennem laktati-

onsperioden, idet der kan anvendes en lavere proteinkoncentration senere i laktationen. En ekstra 

tildeling på 13 kg protein i tidlig laktation vil kunne modsvares senere i laktationen af en reduktion 

på f.eks. 0,4 g råprotein/kg TS i 150 dage. 
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Figur 4. Virkning på mælkeydelsen af proteininfusion til løben som kasein (gule firkanter; Larsen et al., 2014) eller frie ami-

nosyrer (gule trekanter; Larsen et al., 2015) svarende til 700 g protein/d umiddelbart efter kælvning og gradvist reduceret 

i de efterfølgende 4 uger. Der blev observeret en gennemsnitlig ydelsesstigning på ca. 20 % i de 4 uger. 

 

Goldperiode 

Goldkøer forventes at have et lavere behov for råprotein pr. kg TS end lakterende køer, fordi lakte-

rende køer har behov for et højere proteinkoncentration i den del af foderet, der går til mælk end 

den del, der går til koens vedligehold, hvorimod goldkøer kun har et lille ekstra proteinbehov til fo-

stervækst og egen tilvækst ud over det relativt lave behov til vedligehold. Johansen et al. (2020b) 

fandt, at reduktion i proteintildeling fra 152 til 111 g råprotein/kg TS resulterede i en ikke signifikant 

lille numerisk reduktion i foderoptagelsen i selve goldperioden. Dette forsøg er ikke færdiganalyseret 

og indeholder ikke målinger på effekten i den efterfølgende laktation eller omkring kælvning, men 

tyder på at goldkøer kan tolerere meget lavere proteinkoncentration i foderet end lakterende køer. 

Der er gennemført en række forsøg, især i 1990erne, omkring betydning af proteinkoncentration i 

goldperioden og virkning på produktion i efterfølgende laktation. Kokkonen (2014) inkluderede 15 

publikationer med tilsammen 47 rationer i en meta-analyse for at undersøge virkning af rationens 

proteinkoncentration i de sidste 3 uger før kælvning på mælkeydelse, proteinydelse, foderoptagelse 

og vægttab i efterfølgende laktation. Rationerne blev kategoriseret som værende baserede på 1) 

majsensilage og sojaskrå, 2) græsensilage eller 3) andet. 

Meta-analysen viste, at for majsensilage og sojaskrå baserede rationer var der negativ virkning på 

proteinydelse og foderoptagelse i efterfølgende laktation ved proteinkoncentrationer over 140 g/kg 

TS, mens proteinkoncentration havde begrænset virkning i græsensilage baserede rationer. Vægt-

tab i efterfølgende laktation var generelt ikke påvirket af proteinkoncentration. 

Milk yield - 2 infusion studies
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Set over de ca. 2 måneders goldperiode formodes det, at et gennemsnitligt indhold på 130 g råpro-

tein/kg TS er tilstrækkeligt. 

Samlet konklusion vedr. effekt af råprotein 

Alt i alt konkluderes det ud fra de viste studier, at 160 g råprotein/kg TS gennem laktationen synes 

tilstrækkelig, selvom nogle internationale studier viser positiv effekt ved højere niveauer, og det kon-

kluderes at 130 g/kg TS er tilstrækkeligt i goldperioden. Goldkøerne er golde i ca. 8 uger. Hvis ud-

skiftningsprocenten er på 35, betyder det, at ca. 10% af køerne i en besætning er golde. Forudsat 

goldkøerne æder 9 kg TS/dag og de lakterende 24 kg TS/dag (Børsting & Hellwing, 2020) betyder 

det, at kun ca. 4% af tørstofindtagelsen for en årsko stammer fra goldperioden. Dermed vil det gen-

nemsnitlige behov for en årsko kun være 1 g mindre end for de lakterende, dvs. 159 g råprotein/kg 

TS.  

Opfyldelse af malkekøernes proteinbehov i praksis 

Analyseusikkerhed  

Ved vurdering af malkekøernes forsyning med råprotein er det essentielt, at man samtidig sikrer, at 

behovet for AAT og PBV kan opfyldes, idet der ved samme proteinkoncentration kan være en bety-

delig forskydning i både AAT og PBV, afhængig af både proteinkilde (nedbrydningsgrad i vommen 

og fordøjelighed af unedbrudt foderprotein) og rationens fermenterbarhed og hermed mikrobiel 

proteinsyntese og behov for nedbrudt protein til denne syntese.  

Ved planlægning af foderrationer er råproteinkoncentrationen typisk baseret på analyser af ensi-

lage (målt på NIR-apparatur kalibreret til kemisk analyser), hvor der typisk foreligger en analyse pr. 

ensilage stak/silo, baseret på en enkelt eller evt. 2-3 boreprøver i stakken.  For kraftfoderblandinger, 

indkøbte kraftfoderråvarer og biprodukter er indholdet baseret på garanti fra sælger, for hjemme-

dyrket korn og proteinfodermidler og andre fodermidler typisk på tabelværdier. Ud af koens samlede 

proteinforsyning vil en typisk fordeling i konventionelle besætninger være at ca. 40% kommer fra 

grovfoderet og resten fra kraftfoderet, hvorimod forholdet er omvendt i økologiske besætninger 

(Martinussen og Kjeldsen, 2020).  

Proteinkoncentrationen (g råprotein/kg TS) i rationer på den enkelte bedrift er derfor underlagt en 

betydelig usikkerhed pga. usikkerhed i analyserne og pga. variation indenfor de partier/stakke der 

anvendes og afvigelser fra standard værdier. Derudover kan proteinnedbrydningsgraden og tarm-

fordøjeligheden variere og dermed AAT og PBV værdien i de enkelte fodermidler selv ved samme 

råproteinkoncentration. Ud over variation i foderblandingens proteinkoncentration, kan der også 

være forskel i det de enkelte køer optager, hvis køerne kan sortere i foderet eller hvis de optager 

forskellige andele af en grundfoderblaning i forhold til den mængde kraftfoder, som de optager 

separat, f.eks. i en malkerobot. 

Størrelsen af usikkerheden  i bestemmelsen af koncentrationen af råprotein i foderrationen på den 

enkelte bedrift er svær at estimere. Resultater fra NIR analyser foretaget på prøver af PMR, dvs. grund-

blandinger, der ikke indeholder al kraftfoderet i koens daglige ration (N=1839) og TMR, dvs. fuldfo-

derblandinger (N=2938) fra praksis (Martinussen og Kjeldsen, 2020) viser, at der kan forekomme 

store forskelle mellem den analyserede og den beregnede råproteinkoncentration ud fra den foder-

plan, der var blandet efter. For PMR prøver var afvigelsen i gennemsnit på 1.9 g råprotein/kg TS med 

en spredning på 10 g/kg TS, og for TMR prøver var afvigelsen i gennemsnit på 0,7 g/kg TS med en 
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spredning på 10 g/kg TS. Således kan variationen på proteinkoncentrationen vurderes til at være 

±20 g råprotein/kg TS (±2 x spredning) svarende til at ca. 95% af de udtagne prøver vil ligge indenfor 

det planlagte interval ±20 g råprotein/kg TS. Denne usikkerhed omfatter såvel usikkerhed på råpro-

teinkoncentrationen i fodermidlerne som blandeusikkerhed, samt prøveudtagnings- og analyseusik-

kerhed. En del af afvigelserne i dette datasæt kan dog forklares ved, at nogle af de analyserede 

prøver var indsendt af landmænd og rådgivere netop pga. mistanke om fejl eller afvigelser i forhold 

til det planlagte. 

Produktionsdata fra praksis 

I Tabel 2 er vist data fra ca. 100 malkekvægsbesætninger af stor race, hvor der er lavet foderopgø-

relser i løbet af 2019. I tabellen er besætningerne inddelt i 5 fraktiler i forhold til den anvendte pro-

teinkoncentration, med ca. 20 besætninger i hver fraktil. Disse bedrifter har deltaget i det koncept, 

der kaldes Kvægnøglen. Foderopgørelsen bygger på foderkontroller, der skal indeholde både gold-

køer, malkende køer samt opdræt, så det forbrugte foder kan fordeles korrekt på disse kategorier af 

dyr. Der skal desuden være opgørelser af indkøbt foder samt statusopgørelser af dette foder til kon-

trol og korrektion af foderkontrollerne, så foderkontrollerne stemmer med det faktiske foderforbrug 

gennem den opgjorte periode. Data er som hovedregel kvalitetssikret af en kvægrådgiver. 

Den midterste fraktil af besætninger har anvendt 170 g råprotein/kg TS, hvilket netop svarer til den 

proteinkoncentration, der er lagt til grund for de nye normtal 2020/21 for husdyrgødning (Børsting & 

Hellwing, 2020), idet disse normtal i stor udstrækning er baseret på det samme datasæt.   

Umiddelbart tyder det på, at der sker et lille fald i EKM ydelsen i praksis, når proteinkoncentrationen 

reduceres. Det er dog vigtigt samtidigt at sammenholde ydelsen med rationens energikoncentration. 

I NorFor afstemmes foderplanen således, at foderets energikoncentration, og dermed den planlagte 

energioptagelse, er afstemt til besætningens aktuelle ydelse.  

For at studere effekten af energioptagelsen og råprotein/kg TS nærmere, er det i Tabel 3 beregnet, 

hvor meget ydelsen ændres i procent i forhold til ændringen i disse to inputfaktorer. Den gennem-

snitlige proteinkoncentration i midterfraktilen på 170 g/kg TS må forventes at være fuld tilstrækkeligt, 

jfr. konklusionen ovenfor om at 159 g/kg TS er tilstrækkeligt som gennemsnit for lakterende og golde 

køer, forudsat at foderet faktisk indeholder dette niveau, og der ikke er forhold omkring management 

eller andet, der nødvendiggør et lidt højere niveau. Derfor er der i Tabel 3 regnet på ændringer ved 

at gå fra gennemsnittet for de tre fraktiler med de højeste og fuld tilstrækkelige proteinkoncentrati-

oner (dvs. 40 – 100 % fraktilerne) og ned til henholdsvis den laveste og den næstlaveste fraktil mht. 

råprotein/kg TS. 

Tabel 2. Malkende + goldkøer af stor race. Data fra Foderopgørelser i 2019. (Martinussen og Kjeldsen, 2020).  

Råprotein, g/kg TS 152,1-164,4 164,4-168,3 168,3-172,1 172,1-174,8 174,8-183,6 

Fraktil 0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % 

Antal besætninger 20 22 21 20 20 

Råprotein, g/kg TS 159,4 166,5 170,3 173,4 177,7 

EKM, kg/ko/dag 29,2 31,1 31,7 31,1 32,7 

Foderoptagelse, kg 

TS/ko/dag 

21,5 22,8 22,8 22,5 23,3 
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Energioptagelse, MJ/dag 139 149 151 149 156 

Energikoncentration 

MJ/kg TS 

6,47 6,53 6,63 6,65 6,69 

Energiudnyttelse, % 98,6 96,9 97,6 96,5 97,0 

 

Tabel 3. Effekt af ændret proteintildeling beregnet ud fra data i Tabel 2. Opgivet i %-ændring i forhold til hvad, 

der blev opnået i gennemsnit for de 3 fraktiler, der dækker de 40-100% af besætninger med de højeste pro-

teinkoncentrationer. 

 0-20 % fraktil i forhold til gennem-

snit af 40-100% fraktilerne 

20-40 % fraktil i forhold til gen-

nemsnit af 40-100 % fraktilerne 

EKM produceret pr. ko, kg/dag -8% -2% 

Energioptagelse, MJ/dag -9% -2% 

Råprotein, g/kg TS -8% -4% 

 

Ved det lavere indhold på i gennemsnit 166,5 g råprotein/kg TS i den næstlaveste fraktil var mæl-

keydelsen 2% lavere end gennemsnittet af de tre højeste fraktiler, hvilket er præcis den samme for-

skel som for energioptagelsen, mens proteinkoncentrationen i foderet blev reduceret med 4%. 

I den laveste fraktil var råprotein i gennemsnit 159,4 g/kg TS, og for disse besætninger var ydelsen 8 

% lavere, mens energioptagelsen var 9% lavere og proteinkoncentrationen i foderet var 8% lavere. 

Selvom der således har været lavere ydelse i besætninger, der anvender lavere proteinkoncentra-

tion, er den lavere proteinkoncentration dog næppe hovedårsagen til den lidt lavere ydelse, da det 

er mere sandsynligt, at ydelsen hænger sammen med energioptagelsen, da foderets energiindhold 

netop er planlagt til at passe til besætningens aktuelle ydelse.  

Data tyder således på, at der i praksis kun er en marginal lavere ydelse (2%) i besætninger, der fodrer 

med 166 g protein/kg TS i forhold til besætninger, der fodrer med mere end 170 g protein/kg TS, og 

at det lavere niveau for ydelse sandsynligvis skyldes en lavere energikoncentration i foderet og en 

lavere energioptagelse hos køerne. Hvis proteinkoncentrationen kommer ned på 159 g/kg TS er der 

en væsentlig lavere ydelse (8%), men også i disse besætninger, er årsagen formentligt i højere grad 

den lavere energitildeling end mangel på protein.  

Alt i alt tyder disse data fra praksis på, at det er muligt at fodre med 166 råprotein/kg TS uden tab af 

ydelse. Formentligt vil der heller ikke være et væsentligt fald i ydelsen selvom niveauet sænkes yder-

ligere til et sted imellem 159 og 166 g/kg TS, når blot energiforsyningen opretholdes, og forudsat at 

foderet faktisk indeholder den planlagte mængde og kvalitet af protein. 

Effekt af proteinforsyning på foderomkostninger 

Øget proteinforsyning vil typisk give øget foderomkostning, fordi der er en positiv pris på supplerings-

protein. Der kan dog være situationer, f.eks. hvor der fodres med store mængder proteinrigt kløver-

græsensilage eller med frisk græs på stald eller ved afgræsning, hvor reduktion af proteinkoncen-
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trationen vil medføre en øget foderomkostning (negativ pris på suppleringsprotein), fordi det prote-

inrige græs eller græsensilage er billigere end de fodermidler, det kan erstattes med for at reducere 

proteinkoncentrationen. 

 

Effekt af ydelsesniveauet på proteinbehovet 

Ved vurdering af om der er behov for forskelligt protein/kg TS i forskellige besætninger, er det rele-

vant at overveje om øget ydelse giver behov for ekstra protein pr. kg TS, som forsøget i Figur 2 af 

Weisbjerg et al. (2010) tydede på, idet behovet for protein i den del af foderet, der går til mælk, er 

større end i den del, der går til koens vedligehold. Dette forhold kan have betydning dels pga. den 

løbende ydelsesstigning, dels pga. at ydelsen i nogle besætninger allerede er højere nu, end den 

var i de ovennævnte forsøg. 

Data fra praksis i Tabel 2 har vist, at der typisk anvendes foder med et højere energiindhold i besæt-

ninger med højere proteintildeling og højere ydelse. Med køernes stigende potentiale for mælke-

ydelse er det en udfordring, at fodre køerne så de kan optage en tilstrækkelig mængde energi. Der-

for fodres der i højtydende besætninger typisk med foder, der har et højere energiindhold pr. kg TS, 

dvs. der skal anvendes færre kg TS pr. MJ. Hvis der som et BAT-krav sættes en maksimal grænse på 

råprotein/kg TS betyder dette, at indholdet af råprotein i forhold til energi (g råprotein/MJ) vil blive 

lavere i de rationer, der skal anvendes ved høj ydelse. Dette er en udfodring, fordi køerne reelt har et 

lidt højere AAT behov pr. MJ ved højere ydelse. 

Fasefodring 

Som det er beskrevet ud fra forsøgene ovenfor, kan der anvendes forskelligt protein/kg TS i løbet af 

laktationen i forhold til ydelsen, dvs. fasefodring. Nogle malkekvægsbedrifter er imidlertid indrettet, 

så det ikke er muligt at praktisere fasefodring med staldens eksisterende udstyr og indretning. Dette 

kræver nemlig, at stalden er indrettet, så køerne kan inddeles i flere hold, der fodres med forskellige 

foderrationer. Alternativt kan der gives forskellig mængde kraftfoder afhængig af ydelse i kraftfo-

derautomater eller i malkerobotter, hvis sådanne findes i stalden. 

Race 

Der findes kun lidt forskning, hvor proteinbehovet til Jersey i forhold til køer af stor race er undersøgt 

i samme forsøg. Som det fremgår af Tabel 1 har Hymøller et al. (2014) dog lavet et forsøg, der belyser 

dette. I dette forsøg var der mindre negativ eller samme effekt på foderoptagelse hos Jersey ved at 

reducere proteinkoncentrationen fra ca. 160 til ca. 140 g råprotein/kg TS. EKM-ydelsen faldt mindre 

ved reduceret protein hos Jersey end ved stor race. I et forsøg gennemført af Weisbjerg et al. (2014) 

var der samme effekt på ydelse af at tildele høj AAT niveau til nykælvere af Holstein og Jersey race. 

Tabel 4 viser praksisdata fra foderkontroller udført i perioden 1.5.2019 – 30.4.20. En foderkontrol på 

en bedrift består af vejninger af det foder, der udfodres til de dyregrupper kvægbrugeren ønsker at 

lave foderkontrol på, samt beregning af næringsstofsammensætningen. Det vil typisk være grupper 

af malkende køer, der udføres foderkontrol på, mens foderkontrol på goldkøer udføres i langt færre 

bedrifter. I modsætning til ovennævnte foderopgørelser fra Kvægnøglen foretages der ikke ved 

disse foderkontroller en afstemning i forhold til forbrugt foder i en given periode, og disse foderkon-

troller er derfor behæftet med større usikkerhed. Ved opgørelsen i Tabel 4, er der genereret et gen-

nemsnit over året for alle foderkontrollerne pr. bedrift. 

I modsætning til at Hymøller et al. (2014) fandt, at der var en mindre negativ effekt af at reducere 

protein til Jersey end til stor race, så anvender man i praksis til konventionel produktion ca. 3,7 g mere 
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protein/kg TS til Jersey end til stor race til de lakterende køer (Tabel 4). Data fra foderkontrollerne i 

praksis for Jersey (Tabel 5) tyder dog på, at i hvert fald ned til 163 g råprotein/kg TS til de malkende 

køer, så er der intet fald i hverken TS-optagelsen eller ydelsen hos Jersey.  

Tabel 4. Gennemsnitlige værdier fra foderkontroller fra 2019/20 for malkende køer opdelt i økologiske og 

konventionelle bedrifter og efter race (Martinussen & Kjeldsen, 2020) 

 Jersey 

økologisk 

Jersey 

konventionel 

Stor race 

økologisk 

Stor race 

konventionel 

Antal besætninger 31 215 265 1327 

Råprotein, g/kg TS 175,5 175,6 168,7 171,9 

AAT, g/MJ 16,3 17,0 15,4 16,1 

PBV, g/kg TS 21,1 16,2 25,3 21,3 

Kg EKM 29,2 30,6 31,6 34,8 

Foderoptagelse, kg TS 20,3 19,8 23,5 24,2 

Energioptagelse, MJ/dag 132 129 152 160 

Energikoncentration, MJ/kg TS 6,53 6,56 6,49 6,64  

 

Tabel 5. Gennemsnitlige værdier fra foderkontroller fra 2019/20 for Jersey (kun malkende), konventionel pro-

duktion (Martinussen & Kjeldsen, 2020). 

Råpro-

tein, g/kg 

TS 

 

135,9-

161,7 

161,7-

165,6 

165,6-

168,2 

168,2-

170,3 

170,3-

171,7 

171,7-

173,7 

173,7-

175,9 

175,9-

178,3 

178,3-

182,6 

182,6-

208,2 

Antal be-

sætnin-

ger 

10 28 17 13 17 16 26 25 27 41 

Råpro-

tein, g/kg 

TS 

156,2 163,4 167,1 169,2 170,9 172,5 174,7 177,4 180,1 188,4 

Kg EKM 30,0 30,8 30,6 31,2 29,9 31,0 31,4 30,1 29,2 30,6 

Foderop-

tagelse, 

kg TS 

20,2 19,8 20,5 19,8 19,2 19,8 20,2 19,5 19,4 19,7 

Energi-

opta-

gelse, 

MJ/dag 

128,9 126,6 130,7 129,5 126,2 130,4 133,0 128,3 128,2 131,7 
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Energi-

koncen-

tration, 

MJ/kg TS 

6,37 6,40 6,39 6,53 6,58 6,60 6,60 6,59 6,59 6,70 

Energi-

udnyt-

telse, % 

99,4 97,3 100,9 98,7 98,2 99,2 99,3 99,4 101,6 100,4 

 

Afgræsning og økologi  

For de økologiske malkekøer er der lovkrav om, at de skal på græs, når vejret tillader det i sommer-

halvåret, som strækker sig fra 15. april til 1. november. I de dage skal køerne være på græs i mini-

mum seks timer.  

Bedrifter med høj andel af afgræsning eller græsmarksafgrøder i staldfoderrationen kan have svært 

ved at formulere rationer, som opfylder kravet til rationens indhold af AAT ved et lavt indhold af 

råprotein. Det skyldes, at råprotein- og PBV-indholdet i græsmarksafgrøder typisk ligger højt, mens 

AAT indholdet er relativt lavt.  

For køer, herunder økologiske, der får en væsentlig andel af deres foder under afgræsning, er det 

vanskeligt at styre proteinkoncentrationen i den samlede ration. Dette indhold er bl.a. afhængig af 

proteinkoncentrationen i det optagne græs og den optagne græsmængde, og ingen af disse kan 

måles. Økologiske malkekøer (og andre græssende malkekøer) fodres stort set altid med supple-

ringsfoder på stald. Sammensætningen af dette foder kan mælkeproducenten selv styre, men det 

er  ikke muligt med sikkerhed at styre eller dokumentere proteinkoncentrationen i den samlede ra-

tion, mens køerne går på græs.   

Af Tabel 4 fremgår det at, råproteinkoncentrationen set over hele året som gennemsnit er ens for 

økologiske og konventionelle Jersey besætninger, mens det for stor race er lidt lavere for økologiske 

besætninger.  
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Figur 5. Årstidsvariationen i rationens indhold af råprotein/kg TS for økologiske og konventionelle malkekøer af henholdsvis 

stor race og Jersey. Data fra foderkontroller 2019/20. (Martinussen & Kjeldsen, 2020). 

Økologiske foderrationer vil typisk være kendetegnet ved høj andel af græsmarks- og bælgplante-

afgrøder både under afgræsning og om vinteren. Økologiske bedrifter er underlagt krav om mini-

mum 60 % grovfoderandel, at fodermidler skal være økologisk dyrkede, og der må således ikke an-

vendes fodermidler, der indeholder GMO. Disse begrænsninger i valget af fodermidler til afstemning 

af foderrationen hos økologiske bedrifter kan give udfordringer med hensyn til proteinforsyningen til 

køerne, idet foderrationens sammensætning gør, at minimumskravet til AAT kan være svær at over-

holde uden at øge proteinkoncentrationen. Det fremgår af Tabel 4, at økologerne i praksis har an-

vendt rationer med et lidt lavere AAT koncentration og samme (Jersey) eller lavere råproteinkon-

centration end konventionelle.  

 

Figur 5 viser, at der som forventet for økologiske køer af begge racer er en meget stor årstidsvariation 

i foderrationens råproteinkoncentration. Proteinkoncentrationen er i de økologiske besætninger me-

get højere om sommeren, hvor der indgår afgræsning end om vinteren, mens koncentrationen er 

nogenlunde konstant hen over året for de konventionelle besætninger. Her skal gøres opmærksom 

på, at de angivne proteinkoncentrationer under afgræsning er tilnærmede værdier, fordi hverken 

den optagne græsmængde eller proteinkoncentrationen i græs er målte, men kun anslåede vær-

dier. Økologiske malkekvægsbesætninger udgør 15% af det samlede antal besætninger, mens 13% 

af de danske malkekøer er økologiske. De økologiske besætninger skal anvende mindst 60% grov-

foder i rationen, og de har begrænsninger i de fodermidler, der er til rådighed, hvilket kan være 

medvirkende til, at de har valgt at fodre med en lavere råproteinkoncentration i vinterperioden end 

de konventionelle, hvilket nok er udtryk for, at de accepterer at bruge et lavere AAT niveau. Dette 

kan også skyldes, at prisen på indkøbte økologiske proteinfodermidler er høj i forhold til hjemmeav-

lede fodermidler med et lavere AAT indhold. 
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Effekt af råprotein-koncentrationen på udskillelsen af kvælstof 

I Tabel 6 er vist reduktionen i ammoniak N ab lager i forhold til reduktion i foderets indhold af råpro-

tein, dels ved gylle, dels ved dybstrøelse beregnet efter samme metode, som anvendes i normtal for 

husdyrgødning (Børsting & Hellwing, 2020). Ved denne metode beregnes total N ab dyr som N i 

foder – N i (mælk+kød+tilvækst+foster). Total N ab dyr fordeles derefter mellem N i fæces, der er den 

ufordøjelige andel af N i foder, mens N i urin beregnes som differens, dvs. resten. 

Tabel 6. Beregnet N ab dyr for henholdsvis stor race og Jersey (kg/årsko) og reduktion (%) i N ab dyr ved 

forskelligt indhold af råprotein i foderet ved reduktion fra de 170 g/kg TS pr. årsko, som er grundlag for normtal 

for husdyrgødning for planperioden 2020/21.  

 Stor race 

(Kg/årsko) 

Jersey 

(Kg/årsko) 

Reduktion 

(%) 

Råpro-

tein 

(g/kg TS) 

Total-N heraf 

urin-N 

heraf fæ-

ces-N 

Total-N heraf 

urin-N 

heraf fæ-

ces-N 

Total-N Urin-N 

170 160,5 72,6 87,9 130,5 59,0 71,5   

165 153,9 66,3 87,6 125,2 53,9 71,3 4 9 

163 151,3 63,8 87,5 123,0 51,9 71,1 6 12 

160 147,4 60,0 87,4 119,8 48,8 71,0 8 17 

 

Effekt af ændring af proteinkoncentrationen på mængden af udskilt urin  

Forsøg med svin viser, at reduceret udskillelse af urea også kan reducere urinmængden og dermed 

gyllemængden (Pheiffer et al., 1995; Suzuki et al., 1998), hvilket delvis modvirker faldet i koncentra-

tionen af ammonium-N i gylle. Nye forsøg med kvier (Johansen, 2020c) har vist et fald i urinudskil-

lelsen på 6% for hver 10 g reduktion i råprotein pr. kg TS i foderet, når proteinkoncentrationen varie-

rede mellem 98 og 170 g råprotein/kg TS, hvor proteintildelingen blev justeret uden at ændre på 

grovfoderet.  

Hvorvidt samme forhold er gældende for malkekøer er uklart, idet urinmængden også påvirkes af 

andre ernæringsmæssige faktorer. 

Sammensætning af urin-kvælstof 

Urin-N består foruden urinstof (urea), som udgør hovedparten af urin-N, af en række ikke-urea N-

forbindelser: allantoin, urinsyre, kreatinin, kreatin, hippursyre, (hypo)xantin, aminosyrer, ammonium 

(Dijkstra et al., 2013). Udskillelsen af de vigtigste ikke-urea N-forbindelser er relativ konstant, mens 

urea N i høj grad påvirkes af N-forsyningen, som det er anskueliggjort i Figur 6 fra Røjen et al. (2011). 

Weisbjerg et al. (1998) fandt for malkekøer, at ved proteinkoncentrationer på henholdsvis 152 og 

118 g råprotein/kg TS var N-udskillelsen i urinen 109 og 47 g/dag, mens urea N var 65 og 8 g/dag, 

og ikke-urea-N var på henholdsvis 44 og 39 g/dag, dvs. responset på reduceret proteinindtagelse 

skyldes næsten alene reduktion i ureaudskillelsen.  

Der er ikke fundet undersøgelser, der dokumenterer nedbrydningshastigheden af ikke-urea N-for-

bindelser i typiske staldmiljøer. Det er dog muligt, at urea-N nedbrydes hurtigere i typiske staldmiljøer, 

end f.eks. allantoin og kreatinin, hvis nedbrydning involverer flere procestrin. Dette formodes vigtigt 
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for så vidt angår urin, der ligger på spaltegulv eller fast gulv, hvor opholdstiden er lav. I gyllekanaler 

lagres gyllen typisk 1-2 måneder, hvilket, selv under anaerobe forhold, vurderes at være tilstrækkelig 

lang tid til, at ikke-urea N-forbindelser nedbrydes til blandt andet TAN.  

 

 

Konklusion vedrørende proteinforsyning 

Malkekøernes teoretiske proteinbehov 

Baseret på ovenstående redegørelse må det forventes, at foderoptagelse, mælkeproduktion, sund-

hed og reproduktion for malkekøer vil kunne opretholdes ved følgende proteinforsyning (g råpro-

tein/kg TS), forudsat at rationerne i øvrigt er optimerede mht. AAT og PBV, og at det foder den enkelte 

ko optager hver dag har det planlagte indhold: 

• Lakterende køer: 160 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele laktationen 

• Goldkøer: 130 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele goldperioden 

Omregnet til en standard årsko giver det  

• Årsko: 159 g råprotein/kg TS 

 

Opfyldelse af malkekøernes proteinbehov i praksis 

 

Men med den store variation, der findes i foderrationens sammensætning i praksis i forhold til det 

planlagte, vil det i mange besætninger være en udfordring at gå ned på dette proteinniveu.  

Ud fra ovenstående redegørelse må det formodes, at 165 g råprotein/kg TS pr. årsko vil være til-

strækkeligt til at opnå en uændret mælkeproduktion, sundhed og reproduktion i praksis i forhold til 

det nuværende niveau på 170 g. Dette vil dog kræve, at mælkeproducenten lykkes med at lave 

Figur 6. Udskillelse af N-holdige komponenter i urin ved stigende tildeling af urea (Røjen et al., 2011). De tre behand-

linger med 0, henholdsvis 4,1 og 8,5 g urea pr. kg TS svarede til 126 henholdsvis 138 og 150 g råprotein pr. kg TS, 

mens PBV var -25, -6 og + 9 g pr. SFU (foderenhed). 
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foderblandinger med en lavere afvigelse fra det planlagte end de resultater, der er fundet i praksis 

af Martinussen og Kjeldsen (2020).  

De 165 g råprotein/kg TS pr. årsko vil typisk fordele sig som følger:  

• Lakterende køer:  166 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele laktationen 

• Goldkøer: 140 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele goldperioden 

Dette vil give en reduktion i ammoniakemissionen på 9% i et staldsystem med gylle og 4 % ved 

dybstrøelse (Tabel 6). 

Hvis der skal opnås en reduktion i ammoniakemissionen fra gylle på 12% eller på 6% fra dybstrøelse 

(Tabel 6) for at opnå tilladelse til en udvidet mælkeproduktion vil det kræve, at protein reduceres fra 

170 g/kg TS til: 

• Årsko: 163 g råprotein/kg TS  

• Lakterende køer: 164 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele laktationen 

• Goldkøer: 140 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele goldperioden 

Hvis der skal opnås en reduktion i ammoniakemissionen fra gylle på 17% eller på 8% fra dybstrøelse 

(Tabel 6) for at opnå tilladelse til en udvidet mælkeproduktion vil det kræve, at protein reduceres fra 

170 g/kg TS til: 

• Årsko: 160 g råprotein/kg TS  

• Lakterende køer: 161 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele laktationen 

• Goldkøer: 140 g råprotein/kg TS som gennemsnit for hele goldperioden 

Der er ikke taget stilling om en max. grænse for protein vil give besparelser på foderprisen pga. min-

dre protein eller give ekstra udgifter til brug af dyrere proteinkilder, flere foderanalyser og mere råd-

givning mht. planlægning af og opfølgning på fodringen. Der er heller ikke taget stilling til, om der 

skal gælde andre grænser for malkekøer på græs, herunder økologiske malkekvægsbesætninger, 

der udgør 15% af det samlede antal besætninger, men teknologien vil give mindre effekt under af-

græsning. Teknologien kan til gengæld anvendes både hos fremtidige kvægbedrifter og eksiste-

rende, hvoraf nogle dog kan være begrænset af staldens udformning mht. at inddele køerne i flere 

fodringshold, hvis der er ønske om at praktisere fasefodring.   

Hvis den enkelte mælkeproducent får tilladelse til en udvidet produktion betinget af at opfylde et 

BAT-krav med en konstant lav proteinkoncentration, kan det være et dilemma at producenten ikke 

må øge proteinkoncentrationen ved stigende ydelse. 

Det potentielle behov for mere protein pr. kg TS ved den løbende ydelsesstigning kan i princippet 

løses af den enkelte mælkeproducent ved i stedet at anvende flere fodermidler med en lav prote-

innedbrydningsgrad, og dermed et højere AAT indhold pr. kg råprotein. Sådanne proteinkilder er 

typisk fremstillet ved at give en ekstra behandling med f.eks. varme, og det kan derfor ofte føre til en 

dyrere proteinforsyning, end f.eks. protein fra hjemmeavlede græsprodukter.  
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Ammoniakemission 

Ammoniakudledningen fra stalde er påvirket af en række faktorer såsom gyllens ammoniumkon-

centration, pH, temperatur og gyllens overfladeareal (Aarnink & Verstegen, 2007, Chowdhury et al., 

2014). Derudover spiller forhold omkring indeklima (ventilation og luftstrømme) over gylleoverfladen 

en rolle for ammoniakfordampningen (Saha et al., 2012).  

 

Betragtes alene foderets betydning for ammoniakudledningen, bevirker en reduktion af foderets rå-

proteinkoncentration, at udskillelsen af kvælstof, især urea-N i urinen, reduceres samt, at gyllens pH 

reduceres (bl.a. van der Stelt et al., 2008; Canh et al., 1998). Begge faktorer har betydning for det 

damptryk, som ammoniak i gyllens overflade udøver (Aarnink & Verstegen, 2007).  

 

Til trods for vores viden om, at ammoniakemissionen fra stalde påvirkes af en række faktorer, mang-

ler der generaliserede, validerede modeller, som kan prædiktere ammoniakemissionen på basis af 

parameterværdier for disse faktorer. Som grundlag for beregning af normtal for husdyrgødning be-

nyttes i stedet en mere enkel tilgang, idet der antages ligefrem proportionalitet mellem kvælstof-

udskillelsen og ammoniakfordampningen. For gyllebaserede staldsystemer baseres denne sam-

menhæng på udskillelsen af urin-N (TAN) og for strøelsesbaserede staldsystemer på udskillelsen af 

total-N (urin-N + fæces-N) (Sommer et al, 2006 a,b; Kai et al., 2018).  

 

Effekt af reduceret råprotein 

Det er et velkendt fænomen, at der en positiv sammenhæng mellem foderets indhold af råprotein 

og ammoniakemissionen, hvilket er dokumenteret i forsøg med især slagtesvin. Sajeev et al. (2017) 

publicerede en meta-analyse baseret på studier af effekten på ammoniakemissionen af reduceret 

råprotein i foder tildelt henholdsvis svin (14 studier) og kvæg (8 studier). Sajeev et al. (2017) estime-

rede på basis af den fundne litteratur, at ammoniakemissionen fra kvæggylle i gennemsnit falder 

med 17 % ± 6 % for hver %-point reduktion i foderets indhold af råprotein. Kun to forsøg omhandlede 

imidlertid målinger foretaget i kvægstalde, mens de øvrige omhandlede lagring og udbringning af 

kvæggylle. Overordnet set er kvaliteten af staldstudierne ikke af en tilstrækkelig kvalitet til, at en 

præcis ammoniakreducerendeeffekt i stalde kan estimeres. Meta-studiet understøtter dog den hid-

tidige antagelse om en ligefrem proportional sammenhæng mellem TAN-udskillelse og ammoni-

akfordampning (Figur 7). Det betyder, at der kan forventes samme %-vise reduktion i ammoniakfor-

dampning ved reduceret råprotein i foderet, som der er vist i Tabel 6 for urin-N. 
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Figur 7. Sammenhæng mellem reduktion i foderets råprotein-koncentration og TAN-udskillelse fra kvæg (øverst) og 

TAN-udskillelse fra kvæg og ammoniakfordampning fra kvæggylle (nederst). (Mod. e. Sajeev et al. (2017). 

Lugtemission 

Der er ikke fundet dokumentation for, at reduceret råprotein i foderet reducerer lugtemissionen fra 

kvægstalde. Forsøg gennemført i slagtesvinestalde har ikke påvist sammenhæng mellem lugt og 

reduceret protein (bl.a. Hansen et al. (2007), Hansen et al. (2014), Le et al. (2009)), hvilket giver an-

ledning til at forvente, at der næppe vil kunne observeres en lugtmæssig effekt i kvægstalde. 

 

Støvemission 

Reduceret råprotein i foderet skønnes ikke at påvirke støvemissionen fra kvægstalde. 
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Drivhusgasemissioner 

Der forventes ingen effekt af reduceret råprotein på hverken enterisk metanproduktion eller metan-

produktion fra håndtering af husdyrgødningen. Dette forudsætter, at råprotein ikke erstattes af et 

højere fiberindhold i foderet, hvilket dog næppe vil være tilfældet, da det vil reducere køernes fo-

deroptagelse. 

 

Husdyrgødningen producerer ifølge IPCC’s beregningsmetoder en mængde lattergas (N2O), hen-

holdsvis direkte lattergasemission som stammer fra gødningshåndteringen i stald og lager og indi-

rekte emission, der dækker over den produktion af lattergas, der forventes, når ammoniak og NOx, 

der er fordampet fra stald og lager, deponeres i det eksterne miljø og det efterfølgende giver anled-

ning til dannelse af lattergas. Den direkte lattergasemission beregnes på grundlag af udskillelsen af 

kvælstof i husdyrgødningen, mens den indirekte lattergasemission beregnes på grundlag af emissi-

onerne af ammoniak og NOx. En reduceret udskillelse af kvælstof pr. årsko vil således, alt andet lige, 

medføre en proportional reduktion i såvel den direkte som den indirekte lattergasemission. 

 

Energi- og ressourceforbrug 

En reduktion i foderets indhold af råprotein vurderes ikke at have indvirkning på energi- og andet 

ressourceforbrug. 

 

Virkning på lager og under udbringning af husdyrgødning 

En lavere mængde udskilt kvælstof ab dyr reducerer ammoniaktabet under lagring af husdyrgød-

ningen samt under udbringning. Antages det, at gyllens indhold af fosfor er primært begrænsende 

for tilførslen af gylle per hektar, vil en mindre mængde N i udbragt gylle blive kompenseret for via 

en øget mængde N i handelsgødning.  

 

Affald og spildevand 

En reduktion i foderets indhold af råprotein skønnes ikke at påvirke produktionen af affald og spilde-

vand. 

 

Miljøfremmede stoffer 

En reduktion i foderets indhold af råprotein skønnes ikke at påvirke mængden af miljøfremmede 

stoffer, der udledes via husdyrgødningen. 

 

Anvendelse i eksisterende stalde 

Teknologien kan anvendes i både nye og i eksisterende stalde 

Økologi 

For køer, herunder økologiske, der får en væsentlig andel af deres foder under afgræsning, er det 

vanskeligt at styre proteinkoncentrationen i den samlede ration. Dette indhold er bl.a. afhængig af 

proteinkoncentrationen i det optagne græs og den optagne græsmængde, og ingen af disse kan 
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måles. Økologiske malkekøer (og andre græssende malkekøer) fodres stort set altid med supple-

ringsfoder på stald. Sammensætningen af dette foder kan mælkeproducenten selv styre, men det 

er  ikke muligt med sikkerhed at styre eller dokumentere proteinkoncentrationen i den samlede ra-

tion, mens køerne går på græs.   

Malkekøer der afgræsser afsætter mindre urin-N og fæces-N i stalden. Når det i stedet afsættes på 

marken, vil det til gengæld være dårligere fordelt på marken end husdyrgødning, der udspredes 

eller nedfældes jævnt fordelt på marken. 

Arbejdsmiljø 

Reduktion i foderets indhold af råprotein vurderes at have en marginal positiv betydning for arbejds-

miljøet grundet den reducerede ammoniak emission i stalden. 

Sundhed og velfærd 

Det forventes ikke, at reduktion i foderets indhold af råprotein i det beskrevne område vil påvirke 

køernes sundhed og velfærd. 

Udbredelse 

Som det fremgår af Tabel 2 anvendes der mindre end 165 g råprotein/kg TS i ca. 20% af de besæt-

ninger, som har leveret data til opgørelsen. Det må forventes, at mange flere producenter vil kunne 

opretholde en uændret produktion ved denne proteinkoncentration. Det vil også være muligt at op-

retholde produktionen med 163 eller 160 g råprotein pr. kg TS, men det vil kræve en stærkere styring 

af fodringen med fokus på alle led herunder foderanalyser, foderplanlægning, den daglige blan-

ding af foder, og opfølgning på produktionen og foderets sammensætning. 

Helhedsvurdering af teknikken 

Ikke vurderet. 

Økonomi 

Der er ikke foretaget økonomisk analyse af reduceret råprotein i foder til malkekøer.  
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