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Opfølgende spørgsmål til DJF’s udtalelse til brug ved besvarelse af FLF 
spm. 502 
 
I forlængelse af DJFs udtalelse vedrørende FLF spm. 502 af 28. oktober 
2009 har Justitsministeriet fremsendt 2 opfølgende spørgsmål vedrørende 
dødelighed blandt danske malkekøer: 
 
Spørgsmål 1: Af udtalelsen synes det at fremgå, at hovedresultatet af 
undersøgelsen, som blev offentliggjort i 2006, var, at dødeligheden var ca. 
28 % højere i besætninger, hvor køerne ikke kom på græs om sommeren. 
Pressemeddelelsen af 12. oktober 2009 synes imidlertid at sætte 
spørgsmålstegn ved dette resultat. Således fremgår det af 
pressemeddelelsens næstsidste afsnit: ”Ifølge Peter Thomsen skal man 
være varsom med at udpege enkeltfaktorer, som en primær årsag til en 
højere dødelighed i nogle besætninger. For den enkelte landmand er der 
ingen garanti for at kodødeligheden falder, hvis han lukker køerne på 
græs”. Endvidere fremgår det bl.a. af pressemeddelelsen, at undersøgelsen 
viste, at race er den faktor, der påvirker dødeligheden mest. Disse forhold 
fremgår imidlertid ikke af DJF’s udtalelse. 
  
Svar på spørgsmål 1: Som nævnt i svaret på FLF spm. 502 af 28. oktober 
2009 har undersøgelsen set på en række såkaldte risikofaktorer for 
kodødelighed. Disse risikofaktorer var staldsystem, afgræsning, race, 
økologistatus (økologisk eller konventionel), besætningsstørrelse, 
gennemsnitligt celletal i besætningen, andel indkøbte køer i besætningen 
og gennemsnitlig mælkeydelse i besætningen. Alle disse risikofaktorer 
havde en statistisk signifikant effekt på kodødeligheden. DJF fremhævede 
således i svaret af 28. oktober, at afgræsning er en af en række faktorer, 
som har indflydelse på kodødeligheden. 
 
Flere af faktorerne havde en lige så stor eller større effekt på 
kodødeligheden som afgræsning, hvilket fremgår af den artikel, der var 
vedlagt som bilag. Grunden til, at der er fokuseret særligt på effekten af 

Susanne Elmholt           

 

Dato: 11. november 2009 

 

Journalnr:   

Reference:  

 

Direkte tlf: 8999 1858 

Direkte fax: 8999 1819 

Mobiltlf:  

E-post: 

Susanne.Elmholt@agrsci.dk 

Web: www.agrsci.dk 

 

CVR-nr: 57607556 

EAN-nr: 5798000877412 



 

 

DET 

JORDBRUGSVIDENSKABELIGE 

FAKULTET (DJF)        

                                             

                                             

                                             

 

2 

 

afgræsning i svaret af 28. oktober 2009, er, at spm. 502 drejede sig om 
effekten af afgræsning på kodødelighed. 
 
Spørgsmål 2: Der ønskes en uddybning af, hvad der forstås ved 
”dødelighed”. Det anføres, at ”dødelighed blandt malkekøer omfatter i 
undersøgelsen køer, som enten er selvdøde (døde af sig selv) eller er blevet 
aflivet i besætningen”. Er det rigtigt forstået, at ”dødelighed” omfatter alle 
køer, der ikke bliver slagtet – uden at de dermed nødvendigvis kan siges at 
være døde ”for tidligt”? 
 
Svar på spørgsmål 2: Det er korrekt at ”dødelighed” i undersøgelsen 
omfatter alle køer, som ikke er slagtet. Det vil altså sige alle køer, som 
enten er døde af sig selv (selvdøde) i besætningen eller som er blevet 
aflivet i besætningen. Undersøgelsen skelnede ikke mellem ”for tidlig” død 
og anden død, da dette ikke blev fundet relevant. Begrebet ”for tidlig” er 
vanskelig at definere på en meningsfyldt måde, og set ud fra et 
dyrevelfærdsmæssigt synspunkt er der ikke nogen væsentlig forskel på 
dødsfald, som sker henholdsvis ”tidligt” eller ”sent” i forhold til 
eksempelvis kælvning.  
 
På baggrund af de supplerende spørgsmål er det DJFs opfattelse, at 
udtalelsen af 28. oktober 2009 bør suppleres med, at der ikke findes 
entydig dokumentation for, om den øgede dødelighed kan betragtes som 
”for tidligt”. DJF finder i øvrigt udtalelsen af 28. oktober dækkende for 
besvarelsen af FLF spm. 502. 
 
Besvarelse er forestået af seniorforsker Peter T. Thomsen, Institut for 
Husdyrbiologi og –sundhed. 
 
 
Med venlig hilsen 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
 
 


