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Dagsorden 

• Hvorfor snakke fodereffektivitet?

• Hvilke faktorer påvirker fodereffektiviteten?

• Løsningsforslag  

• Økonomi i fodereffektivitet 



Hvilke faktorer betyder noget ?

-1.000 kr. • Kalve – råvare til kostalden  

-500 kr. • Kvier

-200 kr. • Kælvning

-kr. • Opstart 

-kr. • Fodring

-kr. • Malkning

DB 18.000 
kr.

DB 12.000 
kr.

-kr. • Opstaldning 

-kr.
• Belægningsgrad

-kr. • ????

Fodereffektivitet
▪ Mange faktorer !!!
▪ Hvordan spottes hvilken?
▪ Hvilken betyder mest ?

Dagens indlæg
▪ Udvalgt 5 områder

▪ Kvier
▪ Holdbarhed køer
▪ Opstart
▪ Rutiner, foderbord
▪ Vand

▪ Og IKKE fodring….



Holdbarhed

• Problem

• Digital Dermatitis => dårlig 
foderudnyttelse 

• Glatte gulve => forkert 
klovhældning/for lange klove 

• Dybstrøelse og skrå repos 

• Løsning 

• Hydratkalk i mellemgange 

• Klovbade 

• Rille gulve 

• Klovbeskæring af løbekvier?

• Resultat

• Jævn gang/normalt slid

• Korrekt klovhældning 

• Øget holdbarhed 

Kvier
Lemmer og huld 



Kvier huld 3,75 æder 1-2 kg TS mindre efter 
kælvning, end kvier i huld 3,25

Kvier og Huld
Fede kvier er ikke kun fede uden på…



Når rammerne slider på koen 
• Hårde og ødelagte underlag i sengebåsen

• Glatte gulve. Ujævne gulve. Vippe spalter

Hvad giver en holdbar ko ?

• En ko der hviler meget !  Effektiv ko !

• Bagkant af træ eller metal => op i strøelse

Deformerbart materiale i båsen

• Sand ! Medmindre du har en undskyldning

• Halm; kridt; vand-blanding

• Savsmuld

• Spagnum, hestemøg

• Fiber – forskellige erfaringer…



Øget hviletid  

Grant, 2014



Spildtid er slidtid

Opsamling til malkning er spildtid/slidtid  

• Kan tiden minimeres/kan rammen forbedres ?

• GLO-tid er spildtid: 

• Vente på foder, vente på vand ? 

• Overbelægning giver GLO-tid !

Hvad giver en holdbar ko?

• Gummiunderlag på opsamlingspladsen

• Max. stå 1 time, find løsning

• Altid foder, altid nyt foder efter malkning

• Ingen kø ved foderbord og vand – daglige 
udfodringer ???

Nykælverhold ! 1. kalvs - 1. prioritet

Find en løsning – det KAN lade sig gøre



Ydelse & Foderudnyttelse… 
- et 2- eller 4 benet problem ???

Ved DD gives 4-5 FE om dagen, som man ingenting får for



Opstart
• Hvordan håndteres koen lige efter kælvning ? 

• Hårdt underlag, drives for hårdt både lige før 
kælvning og efter kælvning, tvinges til at ”sætte 
hurtigt i gang” & ”stoppe hurtigt op” = opstart af 
sålesår fordi ophænget omkring klovbenet er 
blødt lige omkring kælvning

• Glatte foderborde   



Hvad video kan afsløre…



Uro i opstartshold 



Derfor er 1 STOR ædeplads pr. ko vigtig…



Reduceret foderbord
Nogle steder en forudsætning
Foderplan skal tilpasses denne forudsætning



Hvad video også kan afsløre…



Mætte køer malker mest!



VideoAnalyse



Koens behov for vand
80% af mælk består af vand

200 liter vomvæske



Adgang til vand
80% af mælk består af vand…

• Drikkekar – max. 10 køer pr. meter drikkekar

• Vandkopper er noget bras !

• Betydning for koen og økonomien ???

• Drikkekop til vandkar = + min. 5 % mælk = + 
560 kr. pr. ko/år 

• Tilgængelighed af vandkar… 



Betydning for økonomien
Fodereffektivitet – 94 %

Energiudnyttelse = 94%
Kg EKM/ko/dag = 34,6 kg
Foderomkostninger/kg EKM = 1,05 kr.
Restbeløb pr. ko/dag = 58,20 kr. 



Betydning for økonomien
Fodereffektivitet – 99 % 

Energiudnyttelse = 98,7%
Kg EKM/ko/dag = 37,1 kg
Foderomkostninger/kg EKM = 0,98 kr.
Restbeløb pr. ko/dag = 64,91 kr. 



Min konklusion på foderudnyttelse

• Stort indtjeningspotentiale i foderudnyttelse 

• Lav foderudnyttelse er typisk ikke et 4-benet problem

• Foderplanen kan ikke stå alene  

• Find dén begrænsning for dine køer, som betyder mest

• Lav en plan for løsning

• Løs problemet

• Følg op og evaluer’


