
 

 

 

 
 DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet  

 

Blichers Allé 20 

Postboks 50 

8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 

Fax:  

E-mail:  djf@agrsci.dk  

http://agrsci.au.dk/  

 

 

DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

 

Dato: 18. april 2012 

 
 

Direkte tlf. : 8715 7685 

E-mail:  

susanne.elmholt@agrsci.dk 

 

Afs. CVR-nr.:  31119103 

Reference: sel  

 
 

Side 1/3 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om grundlag for regulering af dokumentations-

krav vedr. type 2 korrektion 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 15. marts bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug om et fagligt bidrag til brug for en løbende evalue-

ring af reguleringen af dokumentationskrav vedrørende den såkaldte type 2 

korrektion af normproduktionen af husdyrgødning. 

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Peter Lund, Institut for Husdyrviden-

skab.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Fagligt bidrag til grundlag for regulering af dokumentationskrav 

vedr. type 2 korrektion 

Peter Lund 

 

Spørgsmål: 

Som fagligt bidrag til en løbende evaluering af reguleringen af dokumentati-

onskrav vedr. type 2 korrektion ønsker NaturErhvervstyrelsen: 

1. Baggrundsviden om hvilke former for dokumentation og hvilket om-

fang af data, der kan udgøre dokumentation for de værdier, der er an-

givet i produktionsrapporterne som udgør dokumentationsgrundlaget 

for de værdier der anvendes i formlerne for type 2 korrektionen af 

normproduktionen af kvægbesætninger.  Herunder ønskes en vurde-

ring af anvendelsen af en-dags-foderkontrol(ler). 

2. Derudover ønsker NaturErhvervstyrelsen mulighederne for, at ændre 

kravene til brug af tabelværdier ved brug af egen avl som foder belyst, 

dvs. mulighederne for at ændre reglerne, således at man kan anvende 

egne værdier for foderets indhold af råprotein i forbindelse med an-

vendelse af type 2 korrektion. I den forbindelse ønskes det afklaret om 

det er en bagvedliggende forudsætning for normsystemet, at man an-

vender standardværdierne og hvilke konsekvenser det vil få, hvis man 

ændrede reglerne til, at man kan anvende egne værdier? 

 

Svar: 

1. Type 2 korrektionerne er baseret på f.eks. fodermængde, indhold af 

råprotein, mælkeydelse, proteinprocenten i mælken og tilvækst, som 

skal dokumenteres af den enkelte producent. Mælkeydelse og tilvækst 

kan dokumenteres bl.a. i form af leveringsrapporter fra mejeri og 

slagteri, mens dokumentation af fodermængde og indhold af rå-

protein er mere problematisk. 

I forbindelse med anvendelse af teknologien ”Reduceret tildeling af 

råprotein til malkekøer” er der angivet krav til egenkontrol. Det vil 

være hensigtsmæssigt, hvis der er overensstemmelse mellem kravene 

for brug af type 2 korrektionen og for brug af denne teknologi. Krave-

ne er: 

a. Foderplaner skal indeholde oplysning om indholdet af rå-

protein i foderet 

b. Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 

10% af FE/ko/dag, skal analyseres for indhold af råprotein. 
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Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyser-

ne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. 

c. Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I 

forbindelse med endagsfoderkontrollen skal indhold af rå-

protein beregnes for alle fodermidler. 

d. Foderplaner, analyser, resultater fra endagsfoderkontrollen 

samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt foder skal opbevares 

på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyn-

dighedens forlangende. 

  

2. Det er ikke en bagvedliggende forudsætning for normsystemet, at der 

skal anvendes standardværdier for fodermidlernes indhold af rå-

protein. 

Hvis indholdet af råprotein i grovfoderet kan dokumenteres bør det 

være muligt at anvende egne værdier. Kravene til dokumentation bør 

således være tilsvarende 1. 

 


