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Rapport
Rapporterne indeholder hovedsageligt afrapportering fra forsknings- 
projekter, oversigtsrapporter over faglige emner, vidensynteser, rapporter og  
redegørelser til myndigheder, tekniske afprøvninger, vejledninger osv. 





DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den faglige indgang 
til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet (AU). Centrets 
hovedopgaver er videnudveksling, rådgivning og interaktion med myn-
digheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.
 
Centret koordinerer videnudveksling og rådgivning ved de institutter, som  
har fødevarer og jordbrug, som hovedområde eller et meget betydende 
delområde:
 
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Agroøkologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
 
Herudover har DCA mulighed for at inddrage andre enheder ved AU, som  
har forskning af relevans for fagområdet.

AARHUS UNIVERSITET



Ud fra oplysninger i driftsregnskabet fra perioden 2007 til 2011 på bedrifter med mælkeproduktion, blev udbyt-
tet i grovfoder beregnet som forskellen mellem besætningens standard foderbehov og indkøbet af foder, inkl. 
forbrug af eget korn. Materialet dækker godt halvdelen af bedrifterne med mælkekvote i Danmark, 57 % af 
malkekøerne og 38 % af arealet med grovfoder på sædskiftejord i Danmark. 

På den enkelte bedrift vil der være en stor usikkerhed på det beregnede grovfoderudbytte med den anvendte 
metode, men som gennemsnit af det betydelige antal bedrifter kan udbyttet beregnes med større sikkerhed. 
For perioden 2007-2011 blev udbyttet af grovfoder på sædskiftearealet på konventionelle kvægbrug beregnet 
til 7.379 pr ha, mens det på de økologiske brug blev beregnet til 5.480 FE pr ha. 

Det beregnede gennemsnitlige udbytte på 7.379 FE pr ha er 7 % lavere end normudbyttet i Danmark, når der er 
korrigeret for bedrifternes hovedjordtype og afgrødefordeling. For de enkelte afgrøder er det beregnede udbytte 
i græs 5 % lavere end normudbyttet, mens det for majs er 14 % lavere. Det beregnede udbytte er udbytte fastlagt 
ud fra dyrenes behov, mens normudbyttet er FE høstet afgrøde, hvorfor en forskel i denne størrelsesorden kan 
forklares af tab ved opbevaring og opfodring.
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