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Nye teknologier gør det muligt at opsam-
le biologiske data til overvågnings- og be-
slutningsstøttesystemer i et omfang som 
aldrig før. Perspektiverne for anvendelse 
ligger ikke langt ude i fremtiden – aktuel 
dansk forskning skal sikre, at de bliver til 
virkelighed i løbet af få år. 

Under et tema på Dansk Kvægs kongres 
med samme titel som ovenfor, åbner 
vi dørene til sidste nyt fra forskningen i 
Foulum, og vi præsenterer resultater fra 
flere ambitiøse satsninger på området. Vi 
sætter resultaterne i perspektiv med hen-
syn til anvendelse til styring i det praktiske 
kvægbrug. 

Også på Agromek var der fokus på mo-
derne styringsteknologi til Kvægbruget, 
idet KvikKoen udviklet af Dansire og 
Dansk Landbrugsrådgivning fik Agromek-
prisen som bedste nyhed til Kvægbru-
gerne. KvikKoen er et enkelt og bruger-

venligt program til registrering og styring 
af en kvægbesætning. Programmet kører 
på en PDA, lommecomputer, og gør det 
muligt, ude i stalden, at registrere data 
fra besætningen og sende dem direkte 
fra staldgangen til Kvægdatabasen. Man 
kan desuden slå op i de data, som findes 
i Kvægdatabasen om de enkelte dyr samt 
se lister over dyr, udvalgt efter bestemte 
kriterier, f.eks. de næste dyr som skal kæl-
ve. Det sparer tid og sikrer en præcis re-
gistrering kan vi konstatere på KFC, hvor 
vi har været test-værter for udviklingen af 
programmet.

Jens Christian Flye 
Afdelingsleder, Dansk Kvæg

Klaus Lønne Ingvartsen
Kvægkoordinator, DJF

Christian Børsting
Centerleder, KFC

Fagre nye verden  
– ny teknologi til styring af din besætning

Arrangementer

27.-28. februar 2006.  
Dansk Kvægs Kongres,  
Herning Kongrescenter 

20.-21. april 2006. Seminar 
- Boologisk Selskab, Pejsegården, 
Brædstrup. www.boologisk.dk

27. april 2006. Temamøde om 
Kvægernæring, Danmarks Jord-
brugsForskning, Forskningscenter 
Foulum
Emner: Kvalitet af majsensilage og 
aktuel forskning om bl.a. stivelse 
og N-udnyttelse. Se program på 
www.agrsci.dk
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Balanced Scorecard er et værktøj til at 
bruge sin strategi aktivt. Den bedste dan-
ske oversættelse er balanceret målstyring. 
Filosofien bag Balanced Scorecard er, at 
de mål man sætter skal repræsentere de 
vigtigste områder på bedriften. Målene 
skal desuden sørge for, at alle områderne 
i strategien har bevågenhed i den daglige 
ledelse. Deraf navnet balanceret. Erfarin-
gerne på nuværende tidspunkt har vist, at 

der er andre mål end de produktionstek-
niske og økonomiske mål, som er vigtige. 
Det kan f.eks. være sundt, at landman-
den sætter sig ned med sin familie og får 
nogle mål for, hvornår det er passende at 
holde fyraften (uden for sæsonerne). En 
anden vigtig afvejning er afvejningen mel-
lem at sørge for størst mulig indtjening i 
dag, i forhold til investeringer der kan 
sikre størst mulig indtjening i fremtiden. 

I Balanced Scorecard finder man på bag-
grund af sin strategi sammenhængen 
ned til sine dagligdags handlinger. Alt for 
mange landmænd har fået skrevet deres 

mål ned for fremtiden og lagt en plan for 
at nå den, uden at den blev anvendt i 
praksis. Lige så snart rådgiveren var ude af 
gårdspladsen havnede planen enten oppe 
på hylden eller nede i skuffen. 

Det som sikrer, at det samme ikke sker 
med Balanced Scorecard er, at der er ind-
lagt målinger af de handlinger, der bliver 
lavet på bedriften i dagligdagen. Der bliver 
også udarbejdet handlingsplaner for, hvor-
dan arbejdet skal udføres, hvis der skal 
ske store ændringer i forhold til den nu-
værende praksis. Handlingsplanerne skal 
udarbejdes i et tværfagligt team, så der er 
sammenhæng mellem handlingsplanerne 
og de enkelte områder i strategien.

Balanced Scorecard er en del af forsknings-
projektet Kvægproduktion 2010, hvor et 
moderne strategiimplementeringsværktøj 
skal tilpasses landbrugets forhold. 

Flere oplysninger:
Jakob Vesterlund Olsen
E-mail: JVO@landscentret.dk 
Tlf.: 8740 5169

Balanced scorecard - et værktøj til im-
plementering af strategier, tilpasset 
landbruget.

Kvægbrugere får styr på strategien med Balanced Scorecard

Kalium kan give tynd gødning

Hvad bestemmer gødningens konsistens? 
Konsistensen bestemmes af vandindhol-
det, og af gødningstørstoffets evne til at 
binde vand. Hidtil har der mest været fo-
kus på ubalancer i formaveomsætningen 
og højt proteinniveau som årsag til tynd 
gødning, men forsøg tyder på, at effekten 
af højt proteinniveau er beskeden. Deri-
mod har der ikke været fokus på væske- 
og elektrolytbalancen (elektrolytter: na-
trium, kalium og klorid) over tyktarmen, 
selv om denne balance er afgørende for 
gødningens vandindhold. 

Forsøg med køer og salt i foderet
I forsøget blev 20 køer fordelt på fire hold 
og fodret med rationer med henholdsvis 
højt og lavt Na- og K-indhold, samt højt 
og lavt indhold af lucerne (ufordøjelige 
fibre). Den friske gødningskonsistens blev 
vurderet ved hjælp af et scoringssystem 
udviklet af Dansk Kvæg, ligesom gødnin-
gens vandindhold og gødningstørstoffets 
vandbindingsevne blev målt. 

De foreløbige resultater i figuren viser, 
at niveauet af K i foderet – inden for det 
praktisk relevante interval - har stor ef-
fekt på gødningens konsistens, hvorimod 
flere lucernefibre i foderet ikke ser ud til at 
have nogen gavnlig effekt, når den tynde 
gødning er udløst af høj K. Der er desuden 
indikationer for nedsat fordøjelighed af ra-
tionen ved tynd gødning, men analyserne 
vedrørende denne del er endnu ikke af-
sluttet. Na og K er i denne sammenhæng 
nye og væsentlige faktorer, som der ikke 
har været opmærksomhed på hidtil. Man-
ge af de rationer, som anses for problem-

rationer mht. tynd gødning, vil også have 
et højt K-indhold. Den manglende effekt 
af lucernefibre i forsøget indikerer, at mere 
fiberrigt foder ikke løser problemer med 
for tynd gødning, med mindre proble-
merne skyldes ubalance i formaveomsæt-
ningen (f.eks. acidose). De nye resultater 
giver således bedre mulighed for at sætte 
fingeren på det reelle problem i en ration 
som fører til tynd gødning. 

Flere oplysninger:
E-mail: Jakob.Sehested@agrsci.dk 
Tlf.: 8999 1384

Tynd gødning har negativ effekt på hy-
giejnen i staldsystemet, og dermed på 
bl.a. klov- og yversundheden, og på 
mælkekvaliteten. Men fordøjeligheden 
af foderet og dermed fodereffektiviteten 
er formentlig også negativt påvirket, når 
gødningen er meget tynd. 
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Effekt af natrium (Na), kalium (K) og lucerne på gødningens score-værdi, hvor 5 er 
meget fast gødning og 1 er tynd og vandig gødning.

Processen i at få lavet et Balanced Scorecard er som følger:
•   Find din vision. Hvor skal din virksomhed hen?
•   Skriv strategien ned. Hvordan kommer du til målet?
•   Find dine kritiske succesfaktorer inden for områderne økonomi, kunder, produktion, 

læring og vækst.
•   Udpeg målepunkter, der er målbare og kan vise, om udviklingen går i den rigtige 

retning.
•   Lav et strategikort, lakmusprøven på om strategien hænger sammen.
•   Evaluer scorekortet. Måler du på de rigtige parametre?
•   Få styr på handlingsplaner, rapportering og løbende opdatering.



Avl for øget proteinydelse giver mere mastitis og reduceret frugtbarhed

Genetiske sammenhænge
Resultater fra undersøgelser af genetiske 
sammenhænge mellem proteinydelse og 
yversundhed, samt proteinydelse og frugt-
barhed hos førstekalvskøer af racene SDM, 
RDM og Jersey viser, at disse sammenhæn-
ge er ugunstige. I tabellen er sammenhæn-
gene præsenteret for proteinydelse (PY), 
celletal (SCS), forekomst af klinisk mastitis 
(CM), antal dage fra første til sidste insemi-
nering (FLI) og antal dage fra kælvning til 
første inseminering (CFI).

Bemærk, at positive sammenhænge mel-
lem proteinydelse og de øvrige egenska-
ber er ugunstige, og at positive sammen-
hænge mellem de øvrige egenskaber er 
gunstige. Sammenhængen mellem prote-
inydelse og yversundhed betyder, at et sti-
gende genetisk niveau for proteinydelse 

medfører i gennemsnit en øgning i cel-
letal og antal mastitistilfælde, genetisk 
set. En genetisk øgning i proteinydelse 
vil også medføre flere dage fra første til 
sidste inseminering, samt fra kælvning til 
første inseminering.  Den genetiske sam-
menhæng mellem celletal og mastitis er 
som forventet positiv, og størst for SDM.

Ved fortolkning af disse tal skal man være 
klar over at sammenhængene, der er præ-
senteret, er på det genetiske niveau, mens 
de sammenhænge, der kan måles direkte 
(fænotypiske sammenhænge), kan vende 

den anden vej. Resultaterne viser, at det 
fortsat er vigtigt at vægte de funktionelle 
egenskaber i avlsarbejdet for at undgå en 
yderligere tilbagegang for disse.

Flere oplysninger:
E-mail: Elise.Norberg@agrsci.dk 
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Jørn Pedersen
E-mail: jop@landscentret.dk 
Tlf.: 8740 5291

Et stigende genetisk niveau for protein-
ydelse medfører i gennemsnit en øgning 
i celletal og antal mastitistilfælde. Samti-
dig øges antal dage fra kælvning til før-
ste inseminering og fra første til sidste 
inseminering.

* Det var ikke muligt at beregne disse sammenhænge. 

Betongulve med eller uden  
gummibelægning
Flere udenlandske undersøgelser viser, 
at gummibelægning på gangarealet har 
en positiv indvirkning på køers klov- og 
bensundhed, og samtidig øges køernes 
generelle aktivitet i stalden, sandsynligvis 
som følge af færre klov- og ledsmerter på 
det elastiske gulv. ”Indretning af stalde til 
kvæg – Danske anbefalinger” anbefaler 
da også gummibelægning på gangarealet 
i hele eller dele af stalden. Det er imidlertid 
vigtigt at gummioverfladen er eftergivelig 
ved belastning og profileret, således at 
skridsikkerheden ikke forringes. 

Gangtest på køer
Koens gangbevægelser kan i dag analyse-
res mere objektivt end tidligere. Ved hjælp 
af videooptagelser kan dyrets bevægelser 
på en given gangoverflade beskrives elek-
tronisk og bevægelserne sammenlignes 
objektivt med bevægelser på en veldefine-
ret overflade. 
Danmarks JordbrugsForskning har gen-
nemført en sammenlignende undersøgelse 

af køers gangbevægelser på henholdsvis 
asfalt og præfabrikerede betonelemen-
ter med faststøbt gummioverflade fra 
Perstrup Beton Industri A/S. Asfalt har en 
jævn, ru og hård overflade, som normalt 
giver køerne en sikker og ubesværet gang. 
I den sammenlignende gangtest var der for 
ingen af de undersøgte parametre forskel 
mellem de to overflader. Køerne går lige 
så sikkert og ubesværet på Perstrups præ-
fabrikerede betonelementer med faststøbt 

Faststøbt gummioverflade giver sikker gang

Køerne går lige så sikkert og ubesværet 
på Perstrups præfabrikerede betonele-
menter med faststøbt gummioverflade 
som på et godt skridsikkert asfaltgulv.

gummioverflade som på et godt skridsik-
kert asfaltgulv.

Danmarks JordbrugsForskning er i øvrigt 
ved at udarbejde metoder til vurdering af 
både svin og kvægs bevægelser på forskel-
lige gulvtyper. 

Flere oplysninger:
E-mail: CC.Krohn@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1327 

   SDM RDM Jersey
PY  - SCS 0.18 0.08 0.11
PY  - CM 0.40 0.32 0.62
PY   - FLI 0.57 0.31 0.35
PY  - CFI 0.44 0.35 0.37
SCS   -  CM 0.71 0.64 0.67
SCS  - FLI 0.02 0.01 0.06
SCS   - CFI 0.28 0.20 -0.08
CM  - FLI 0.38 0.15 *
CM   - CFI 0.36 0.57 *
FLI  - CFI * 0.61 0.80

Faststøbt gummioverflade fra Perstrup Beton.
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Sygdomsfremkaldende bakterier på pat-
tespidser disponerer for yverinfektion, 
og yverinfektion resulterer i mastitis og 
forhøjet celletal. Da en af nøglestrate-
gierne for kontrol med yversundhed er 
forebyggelse af nye infektioner, er det 
netop interessant at undersøge sammen-
hængen mellem yversundhedsproblemer 
og forekomst af skidt (fugt, mudder, og 
gødning fra miljøet) på yver og i yver-
nære områder af dyret. I to amerikanske 
undersøgelser blev hygiejnescore af køer 
således anvendt til at kvantificere køernes 
renhedsgrad og dermed størrelsen af den 
potentielle belastning fra miljøet.

Hygiejnescore og tankcelletal
I den ene undersøgelse indgik 8 besæt-
ninger (i alt 1.093 køer) med yversund-
hedsproblemer af overvejende miljømæs-
sig karakter. Hygiejnescore for bagben 
– fra has og nedefter – samt yver var af 
afgørende betydning for celletallet i be-
sætningerne. Forskerne konkluderede, at 
en enheds ændring i gennemsnitlig hygi-
ejnescore på en skala fra 1–5 af bagben 
og yvere betød en ændring i tankcelletal 
på 40-50.000 celler pr. ml.

Hygiejnescore og yverinfektion
I den anden undersøgelse med 1.250 
køer i 8 besætninger blev køernes ren-
hedsgrad på ben og yvere vurderet på en 
skala fra 1–4 samtidig med udtagning af 
kirtelprøver til bakteriologisk undersøgel-
se. Forskerne fandt, at køer med beskidte 

og meget beskidte yvere (score 3 og 4) 
havde 1,5 gang større risiko for infektion 
i yveret med mastitisbakterier end rene og 
lidt beskidte køer (score 1 og 2). Specielt 
interessant var, at den øgede risiko ikke 
alene omfattede de miljørelaterede masti-
tisbakterier (fx coliforme og Streptococcus 
uberis), men også de smitsomme (f.eks. 
Staphylococcus aureus). Det kan indikere, 
at kontrolforanstaltninger ved smitsom 
mastitis, som brug af pattedyp og øget 
fokus på hygiejne ved malkning, ikke er 
effektive, når yverne er beskidte. Tilsva-
rende havde køer med en hygiejnescore 
på 3 eller 4 på benene 1,3 gang større 
risiko for yverinfektion med mastitisbakte-
rier end køer med en benscore på 1 eller 
2. Det kan enten betyde, at beskidte ben 
direkte disponerer for yverinfektion eller, 
at yverhygiejne påvirkes af benhygiejne. 

Vigtige årsagsfaktorer til nedsat 
renhedsgrad
Forskerne nævner en række vigtige mil-
jørelaterede faktorer med indflydelse 
på køers renhedsgrad, herunder gød-
ningskonsistens, liggearealets overflade, 
strøelsestype og strøelsesmanagement, 
skrabefrekvens af gangarealer, problemfri 
ko-trafik, antal daglige sammendrivninger 
af køerne til malkning eller andre formål 
samt belægningsgrad og niveau af ad-
færdsstress.     

Flere oplysninger:
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Køer med beskidte ben og yver har større 
risiko for yversundhedsproblemer

Der er sat tal på sammenhængen mel-
lem køernes renhedsgrad og besætnin-
gens yversundhed i to nyere amerikan-
ske undersøgelser.


