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I al forskning er tilbagemeldinger “fra den 
virkelige verden” uundværlige. Og det er 
netop fi losofi en bag Studielandbrug, hvor 
kvægbrugere stiller deres bedrift til rådig-
hed for forskere og rådgivere, som i 2007 
igen er klar med projekter, der skal binde 
de mere forskningsrelaterede elementer 
sammen og afprøve resultaterne ude i 
praksis. 

Siden 1995 har Studielandbrug fungeret 
som værksted. I starten omfattede Stu-
dielandbrug også svin og planteavl, men 
aktuelt er 35 kvægbedrifter med i kon-
ceptet. Værkstedet er dog fortsat åbent 
for plante- og svinebedrifter i forhold til 
de projekter der dukker op.

Projekterne på Studielandbrug spænder 
meget vidt, fra produktions- og økonomi-
ske nøgletal til dyrevelfærd og fra korte 
demonstrationsprojekter, der varer un-
der et år, til det store “Kvægproduktion 

2010”, der blev opstartet i 2003 og om-
fatter seks delprojekter.

Studielandbrug har i 2006 været udsat for 
en gennemgribende forandring. Tidligere 
opsamlede samtlige bedrifter en masse 
basisregistreringer, men i fremtiden laver 
bedrifterne kun de registreringer, de en-
kelte projekter har brug for. Forandrin-
gerne er lavet med håbet om, at fl ere vil 
overveje at bruge Studielandbrugene til 
projekter af større eller mindre omfang. 
Samtidig er der lavet en ny og enkel beta-
lingsmodel for projekterne, så det enkelte 
projekt betaler for netop de ydelser det 
har brug for. 

Set i forhold til forskningen på Kvægbru-
gets Forsøgscenter og Danmarks Jord-
brugsForskning, hvor de mere basale og 
grundlagsskabende aktiviteter gennem-
føres, er Studielandbrug en ekstra dimen-
sion, der supplerer de andre med helheds-
orienterede forsknings-, udviklings- og 
demonstrationsprojekter. Studielandbrug 
er klar til igen i 2007 at åbne dørene for 
projekter, der skal ud i stalden og arbejde 
til gavn for køerne, kvægbrugeren og ikke 
mindst kvægbrugets økonomi. 
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Den cellulære baggrund for laktationskurvens form

Mælkeydelsens variation gennem lakta-
tionen er bestemt af antallet af sekretoriske 
celler og aktiviteten af disse. Efter toppen i 
mælkeydelse er nået omkring uge 5 til 7 ef-
ter kælvning, sker der et efterfølgende fald 
i mælkeydelse og dette antages primært at 
være forårsaget af et tab af sekretoriske cel-
ler. Vi har gennemført et forsøg for at bely-
se, hvad der på celle-niveau ligger til grund 
for laktationskurvens form. Vore resultater 

har til formål at frembringe viden, der kan 
beskrive ændringer på celleniveau gennem 
den normale drægtigheds- og laktationscyk-
lus. Andre situationer, som f.eks. forlænget 
laktation, kan derefter sammenlignes med 
det normale forløb. 

Yverbiopsier udtaget til 7 tidspunkter
Fra 10 køer i 1. til 4. laktation opstaldet på 
Foulum udtog vi yverbiopsier 77, 48 og 16 
dage før kælvning og 14, 42, 88 og 172 
dage efter kælvning. Vi analyserede biopsi-
erne for, hvor mange celler der var ved at 
dele sig (proliferation) eller dø (apoptosis) 
samt for enzymaktivitet og genekspression 
af en række gener. 

Antal celler er det vigtigste
Celledeling var størst i goldperioden og 
højest 16 dage før kælvning. Der var en 
stigning i celledød dag 48 før kælvning, 
hvilket var 4 dage efter goldning. Mere 
overraskende var det, at det højeste niveau 
af celledød var på dag 14 efter kælvning. 
Baggrunden for dette kan være fjernelse 
af henholdsvis nye udifferentierede celler 
og/eller gamle udtjente sekretoriske celler. 
Enzymaktiviteter og RNA:DNA ratio var lav i 
goldperioden og stigende gennem den før-
ste del af laktationen, som udtryk for øget 
niveau af celledifferentiering. Aktiviteterne 
for de udvalgte mælkefedtenzymer fulgte 
ikke laktationskurven, og lader derfor ikke 
til at være begrænsende for mælkeydelsen. 
Vore resultater tyder derfor på, at antallet 
af sekretoriske celler er af størst betydning 
for laktationskurvens form. Derfor skal vi 
arbejde videre på at fi nde ud af, hvad der 
påvirker antallet af celler og ikke mindst, 
hvordan vi kan stimulere til celledeling og/
eller reducere celledød i yveret. 

Flere oplysninger:
Jan Værum Nørgaard, DJF
Tlf : 8999 1558 
E-Mail: Jan.Noergaard@agrsci.dk 

Resultater tyder på, at antallet af sekre-
toriske celler er af største betydning for 
laktationskurvens form. 

Anvendelse af blodprofi ler som indikator for mineral- og vitaminforsyningen

Kvægbrugeren bliver i dag ofte tilbudt rela-
tivt billige metaboliske profi ler af sine køer. 
Disse er baseret på blodprøver, analyseret 
på moderne apparatur med stor kapacitet. 
Dansk Kvæg har tidligere advaret mod dels 
nøjagtigheden af nogle af disse analyser, 
dels anvendelsen af resultaterne. På den 
baggrund, gav Professor Thomas H. Herdt, 
fra Michigan Universitet, et indlæg på Dansk 
Kvægs Temadag for Aktuelle Fodrings-
spørgsmål i august 2006, om anvendelse 
af blodprofi ler som redskab til vurdering af 
mineral- og vitaminstatus hos kvæg.  

Variation er både ven og fjende
Ifølge Herdt, er en af de faktorer, der har 
størst betydning for anvendelse af disse 
blodprofi ler, variationens størrelse mellem 
besætninger og tilsvarende mellem køer in-
den for besætningen. Herdt konkluderede, 
at brugen af blodanalyser til at afsløre et be-

Koens mineral- eller vitaminstatus vur-
deres i dag ofte via blodprøver. Men 
ikke alle vitaminer og mineraler er vel-
egnede at vurdere ad denne vej.

sætningsproblem er relevant for parametre 
med en stor variation mellem besætninger 
og en lille variation inden for besætningen. 
For at sikre det sidste, bør variationen inden 
for besætningen begrænses ved at udtage 
blodprøver fra grupper af ensartede køer. 
Det er dog samtidig afgørende, at den 
homeostatiske regulering af det pågælden-
de mineral eller vitamin er relativt svag – i 
modsat fald vil parameteren ikke udvise no-
gen variation, uanset om der reelt er et pro-
blem. Den mest betydningsfulde faktor for 
anvendelse af blodprofi ler er dog, at blodni-
veauet har stor sammenhæng til fodringen 
eller til næringsstofomsætningen i dyret. 

Ovennævnte er, ifølge Professor Herdt, årsa-
gen til, at nogle mineraler som kalcium, kob-
ber, zink og til dels fosfor, ikke er så anvende-
lige, når det drejer sig om at fastsætte status 
hos køer ved hjælp af blodprøver, mens f. 
eks. selen og magnesium er rimeligt gode.

Analyser på de rigtige køer
Antallet af køer der skal tages prøve af, er 
en anden meget vigtig faktor ved anvendelse 
af blodprofi ler. Herdt gav den tommelfi nger-
regel, at der skal 7 køer pr. gruppe. Han gav 

også udtryk for, at hvis der ikke er tilstrække-
lige ressourcer til rådighed, så er det vigtigere 
at analysere en ensartet gruppe med 7 køer, 
end at tage færre dyr fra fl ere forskellige 
grupper. Grupperne kan f. eks. dannes ud fra 
tidspunkt i laktation eller ydelsesniveau. 

En tredje vigtig faktor er kun at tage prøver 
af raske køer. Det skyldes, at det er sygdom-
men og ikke næringsstofforsyningen der af-
spejles i resultaterne fra den syge ko, og det 
er sjældent meningen. Desuden påpegede 
Herdt, at det er gennemsnittet af gruppen, 
der skal holdes op mod de fastsatte normal-
værdier, og ikke den enkelte ko’s niveau. En-
delig er det helt afgørende at blodprøverne 
udtages, opbevares, transporteres og analy-
seres korrekt – hvilket under praktiske for-
hold ikke altid er tilfældet. Et sammendrag 
og tolkning af indlægget kan ses på www.
kvaegforskning.dk, sammen med foreslåede 
standardværdier og niveauer for mangel. 

Flere oplysninger:
Ole Aaes, Landscentret
E-mail: OEA@landscentret.dk 
Tlf.: 87 40 53 26

LaktYield

week 1. lakt 2. lakt normal laktationskurve

2 23,76151 33,23642 36,205311 31,06775

4 31,29803 42,84579 45,950798 40,03154

6 34,5069 46,52475 49,638286 43,55665

8 35,15696 45,85126 49,657229 43,55515

10 34,9877 44,11469 47,904784 42,33572

12 34,50438 42,33794 45,852772 40,89836

14 33,63111 41,10707 44,198063 39,64542

16 32,75676 39,97847 42,858234 38,53115

18 31,95678 38,85011 41,614951 37,47395

20 31,48171 37,60184 40,241613 36,44172

22 30,95774 36,09663 38,976866 35,34374

24 30,94761 34,84554 37,976262 34,5898

26 30,75733 33,39554 36,288273 33,48038

28 30,43371 32,08093 35,491897 32,66884

30 29,96327 30,90284 35,063913 31,97668

32 29,31944 30,97615 33,640144 31,31191

34 28,86776 30,35083 32,37802 30,5322

36 27,82272 29,39161 31,69021 29,63485

38 26,89137 27,91078 30,313423 28,37186

40 26,43533 26,57971 29,224162 27,41307

42 25,51621 26,08799 28,173757 26,59265

44 25,08125 24,99647 26,664645 25,58079
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Lukkede bokssider og rigelig strøelse giver færre luftvejslidelser hos kalve

De undersøgte stalde var udelukkende natur-
ligt ventilerede med luftindtag i siderne og 
åben kip, og alle kalvene var opstaldet i en-
keltbokse. Staldene var af varierende størrelse, 
men på undersøgelsestidspunktet var der i 
gennemsnit 59 kalve pr. stald. Registreringer-
ne blev foretaget om vinteren, hvor udendør-
stemperaturen varierede mellem -9 og 11°C. 

Flest luftvejslidelser 
i syv- ugers alderen 
I gennemsnit havde 14% af kalvene i under-
søgelsen en luftvejslidelse, men hyppighe-
den varierede fra 0 til 37% mellem besæt-
ninger. Forekomsten af luftvejslidelser steg 
fra kalvenes anden leveuge, og toppede ved 
syv-ugers alderen.

Kalve skal kunne putte sig 
Jo mere kalvene kunne trykke sig ned i strø-
elsen, jo lavere var frekvensen af luftvejsli-
delser. Kalvenes mulighed for at putte sig 
blev vurderet ved hjælp at en såkaldt “Nest-
ling score”. Karaktererne blev givet ud fra 
følgende kriterier:

1: Kalvene lå ovenpå strøelsen med be-
nene fuldt synlige.

2: Kalvene kunne putte sig lidt ned i strøel-
sen, men et stykke af benene var stadig 
synlige.

3: Kalvene kunne putte sig så meget i strø-
else, at benene ikke var synlige. 

Der blev strøet med sand, savsmuld eller 
halm. “Nestling scoren” var ikke direkte sam-
menfaldende med strøelsestypen, men kun 
langt halm opnåede karakteren 3. Forskellen 
i frekvensen af luftvejslidelser forklares ved, 
at et tykt lag strøelse mindsker træk og var-
metab hos kalven. Der var en større bakte-
rieforekomst i luften omkring kalven, når der 
blev strøet med halm i forhold til savsmuld og 
sand, men den ulempe blev mere end opvejet 
af kalvens mulighed for at putte sig.

Faste bokssider 
reducerer smittepresset
Lukkede skillevægge mellem boksene med-
førte en lavere frekvens af luftvejslidelser. Det 
skyldes en reduceret udveksling af luftbåren 
smitte mellem bokse, og at næse til næse 
kontakten forhindres. Hvis bagsiden af bok-
sen også var lukket, havde det dog en nega-
tiv betydning for sundheden. Det skyldes, at 
luftskiftet dermed blev utilstrækkeligt.

I EU skal en kalv kunne se og røre andre 
kalve, så enkeltbokse med lukkede skille-
vægge er ikke tilladt. Men faste vægge mel-
lem grupper af kalve vil også sænke smit-

tepresset ved at reducere luftbåren smitte 
mellem grupper.

Jo mere plads jo bedre
Koncentrationen af luftbårne bakterier i 
boksen faldt med stigende areal pr. kalv. I 
undersøgelsen varierede boksstørrelsen fra 
2,3 til 4,1 m2. Til sammenligning er de fl este 
enkeltbokse i Danmark 1,2 – 2,0 m2. 

Flere oplysninger:
Irene Fisker, Landscentret
Tlf.: 8740 5340
E-mail: irf@landscentret.dk 
Karen Helle Sloth, Landscentret
Tlf.: 87405313
E-mail: khs@landscentret.dk 

Kilde: J. Dairy Sci. 89:4014-4025

Lukkede skillevægge mellem bokse og 
rigeligt med luft, plads og god strøelse 
mindsker risikoen for luftvejslidelser 
hos kalve. Det er senest dokumenteret 
af et hold amerikanske forskere, som 
har sammenlignet 13 naturligt ventile-
rede kalvestalde.

Fire af de undersøgte kalvestalde var af ty-
pen “væksthus.”

Et højere proteinniveau til store kvier har ikke påvirket vækst og kropsudvikling

På KFC er der igennem de sidste 3-4 
år gennemført undersøgelser af, om de 
danske proteinnormer for store kvier er 
tilstrækkelige. I praksis mener fl ere, at 
de er for lave.

Normerne er højere i f.eks. Holland og USA. 
I praksis anvendes ofte en højere proteintil-
deling end de danske normer angiver, bl.a. 
fordi fl ere kvægbrugere tror på en positiv 
effekt af et højt proteinniveau på kviernes 
vækst og kropsudvikling og senere mælke-
produktion. Vi ved, at eventuel overskuds-
forsyning ikke er ønskeligt af hensyn til 
miljøbelastningen. Normen ønskes derfor 
kun justeret, såfremt det har positive kon-
sekvenser for kviens kropsudvikling, og for 
dens mælkeydelse når den bliver til ko.

Vi har gennemført forsøg med i alt to år-
gange af KFC’s kviekalve, i alt 145 kvier 
fordelt på racerne SDM (51), RDM (56) og 
Jersey (38). Den eneste forskel mellem de 
to forsøgsbehandlinger har været protein-
niveauet i den samlede fuldfoderblanding. 

Det har været 96 (norm) og 116 (højt) gram 
fordøjeligt råprotein pr. FE i intervallet 10-
15 mdr. og 81 hhv. 97 i aldersintervallet 15 
mdr. til 3 mdr. før forventet kælvning. For 
begge forsøgsbehandlinger er der blevet 
fodret med grundblandinger baseret på en-
ten majsensilage eller byghelsædsensilage. 
Tilvækstniveauet har været godt 800 gram 
pr. dag for de to store racer og godt 600 
gram pr. dag for Jersey.

Opgørelser af data fra kvieperioden viser at:

- En 20% højere proteintildeling end nor-
men i aldersintervallet fra 10 til 20/22 mdr. 
ikke har påvirket kviernes tilvækst, kryds- og 
skulderhøjde samt generelt huld.

- Noget tyder på, at foderudnyttelsen falder 
lidt, når proteinniveauet øges med 20%.

På den baggrund er der altså ikke belæg for 
at ændre proteinnormen. Men vi vil også sna-
rest undersøge, om proteinniveauet har haft 
indfl ydelse på kælvningsalder, kælvnings-
forløb, mælkeydelse i de første 3 mdr. efter 
kælvning, samt på reproduktionsforholdene 
(f.eks. tomperiodens længde og antal insemi-
neringer per drægtighed). Disse resultater vil 
blive omtalt i et senere nummer af Ny Kvæg-
Forskning.

Flere oplysninger:
Mogens Vestergaard, DJF
Tlf: 8999 1507
E-Mail: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk

Resultater af 2 forskellige proteintildelinger til kvier på KFC
Race RDM SDM Jersey
 10–22 mdr. 10–22 mdr. 10–20 mdr.
Protein Norm +20% Norm +20% Norm +20%
Vægt ved 20/22 mdr., kg 601 594 606 608 410 410
Tilvækst 10-20/22 mdr., g/dag 847 828 835 840 635 631
Huld ved 20/22 mdr. 3,9 3,9 3,6 3,7 3,5 3,6
Krydshøjde ved 20/22 mdr., cm 139 141 144 143 124 123

Fire af de undersøgte kalvestalde var af ty-
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Der fi ndes med aktivitetsmålere nu en mu-
lighed for at få automatiske registreringer 
af brunstadfærd, som er uafhængige af 
driftslederen.

Data fra mere end 500 laktationer på Kvæg-
brugets Forsøgscenter er blevet anvendt til 
at se på aktiviteten hos de tre malkeracer 
ved forskellig laktationsnummer og i løbet af 
laktationsperioden. Kurven over aktiviteten 
igennem laktationsperioden lignede meget 
ydelseskurven, dvs. med en lav men hurtigt 
stigende aktivitet i de første 3-4 uger, max. 
aktivitet 6-20 uger efter kælvning og deref-
ter faldende aktivitet.

De yngste køer var de mest aktive og der 
var tydelige raceforskelle med Jersey som de 
mest aktive og RDM som de mindst aktive 
(Figur 1).

 

Figur 1. Fysisk aktivitet (arbitrære enheder) 
afhængig af laktationsnummer og race.

Aktivitetsmåleren inddeler den daglige akti-
vitet i 4 trin med en skala fra 0 (normal akti-
vitet for en given ko) til 3 (meget høj aktivi-
tet). I denne opgørelse blev en ko anset for 
at være i brunst, når den var på trin 2 eller 3. 
Halvdelen af køerne havde vist brunst inden 
dag 42 efter kælvning, mens 85% havde 
vist brunst før midten af laktationen.

Det mest interessante ved undersøgelsen 
var, at heritabiliteten for dage fra kælvning 
til første brunst var oppe på 0,17, hvilket 
er højt for reproduktionsegenskaber, idet 
frugtbarhedsmål ellers har heritabiliteter 
helt nede på ca. 0,03. Det betyder, at der 
er væsentligt bedre mulighed for at avle ef-
ter en sådan egenskab baseret på objektive 
målinger. Med den tekniske udvikling kan 
dette blive relevant efterhånden som fl ere 
og fl ere bruger udstyr, hvor dataopsamlin-
gen sker automatisk, idet der blot mangler 
en indsamling af data til en central database. 
Avl efter tidlig brunst bestemt ved aktivitets-
målere vil oven i købet give den sidegevinst, 
at der på denne måde avles efter køer, der 
viser tydelig brunst, så de også er nemmere 
at opdage i besætninger, der ikke anvender 
aktivitetsmålere.

Flere oplysninger:
Peter Løvendahl, DJF
Tlf.: 8999 1338
E-Mail: Peter.Lovendahl@agrsci.dk 

   
Aktivitetsmåleren på siden af koens hals 
sender data til en antenne midt i stalden

Aktivitetsdata kan bruges til selektion for tidlig brunst efter kælvning

Selektion af malkekøer med højere 
ydelse har gennem årene ført til, at de-
res reproduktionsegenskaber er blevet 
forringet. Det er vanskeligt at få gode 
feltdata for disse egenskaber, fordi det 
enkelte dyrs reproduktionssucces også 
afhænger af driftslederens insemine-
ringsstrategi og evner til at observere 
brunst.

   
Aktivitetsmåleren på siden af koens hals 


