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Jagten på de 80 point…



Nøgleområder på Vedagergaard

MÅL for 2023: 
• Høj effektivitet ved køerne
• Ydelse: 12.350 / 11.800 kg EKM/ko
• Energi-udnyttelse: 103 % 
• EKM pr. kg ts = 1,56
• Blandt top 10% i restbeløb pr. ko

Stabilitet / optimering:
• Ensartet fodring hver dag
• 5 TMR blandinger til køer / opdræt
• Ts-justering / KMP-fuldfoder

Management:
• Fokus på energiudnyttelse / foderomk.
• Tæt opfølgning - reaktion ved afvigelser
• Fokus på medarbejdernes trivsel
• Driftsleder aflønnet efter resultat pr. ko



Ugentlig opfølgning på:

- dagsydelse pr. ko
- foderomkostninger
- kraftfoder pr. kg EKM 
- restbeløb pr. ko 



Nøgleområder på Vedagergaard



Foderplan, Malkekøer

• Mængden af græsensilage er desværre reduceret i løbet af 2022, men kommer op i 2023.
• Fra starten af 2022 er sojaskrå taget ud af rationen, og erstattet med ekstra rapskage/rapsskrå, 

og majsgluten 60%.

• TMR: Ca. 175 g råprotein/kg ts, > 100 g AAT/kg ts, >190 g/kg ts stivelse, 300 g/kg ts NDF,                
6,70 MJ/kg ts, 95% fyldebalance



Er ”råprotein pr. kg ts” den rigtige måde at 
vurdere protein-effektiviteten på?

 Vedagergaard (dec. 22): 38,4 kg EKM/ko, 177 g rp/kg ts, 1,55 kg EKM/kg ts (102%)

 Gns. 10%  top (TR): 40,0 kg EKM/ko, 169 g rp/kg ts, 1,52 kg EKM/kg ts (98%)

 Gns. tung race: 35,6 kg EKM/ko, 168 g rp/kg ts, 1,42 kg EKM/kg ts (95%)

 Gns. 10%  bund (TR): 30,8 kg EKM/ko, 172 g rp/kg ts, 1,29 kg EKM/kg ts (91%)

Er den røde ko lig med høj protein-tildeling?



Produktions-optimering = Protein-optimering

 Vedagergaard: (24,8 kg ts/ko x 177 g rp/kg ts) / 38,4 kg EKM = 114 g RP/EKM

 Gns. 10% top: (26,3 kg ts/ko x 169 g rp/kg ts) / 40,0 kg EKM = 111 g RP/EKM

 Gns. tung race: (25,1 kg ts/ko x 168 g rp/kg ts) / 35,8 kg EKM = 118 g RP/EKM

 Gns. 10%  bund (TR): (23,9 kg ts/ko x 172 g rp/kg ts) / 31,0 kg EKM = 133 g RP/EKM

MÅL, Tung racemax. 110 g RP/kg EKM



Foderplan, Far-off

• Billig fodring med høj proteinudnyttelse – god erfaring med brug af ”kvie-ensilage”
• Energifattig ration med lavt stivelsesindhold (5-7% af ts) og høj fylde (95%)
• 42% ts, 62% FK-OS, 5,20 MJ/kg ts og en tildeling på 65-66 MJ/ko
• 75 g AAT/kg ts, 125 g råprotein/kg ts, 520-540 g NDF/kg ts, 15 g råfedt/kg ts 



Foderplan, Close-up

• Fodring med ekstra protein og energi - 3 uger inden kælvning
• Højere niveau af fedtsyrer og stivelse, men stadig høj fylde i rationen
• 42% ts, 74% FK-OS, 100% fyldebalance
• 6,3-6,50 MJ/kg ts. Samlet 90 MJ/ko
• 80 g AAT/kg ts, 130-135 g råprotein/kg ts, 190 g stivelse/kg ts, 380-400 g NDF/kg ts
• 35 g råfedt/kg ts og CAB værdi -130 g/kg ts (via MgCl2)



Foderplaner til kvier

• Fodring af de små kalve sker traditionelt med mælkefodring / kraftfoder
• De mindste kvier tildeles egen kraftfoderblanding og en koncentreret kvieblanding
• Der laves overgang til den reelle kvieration, når kvierne er ca. 10 mdr. gamle.

Ration til små kvier:
• 42% ts, 155 g råprotein/kg ts, 230-250 g stivelse/kg ts, 270-280 g NDF/kg ts, og 7,3-7,4 MJ/kg ts. 

• Ration til store kvier:
• 42% ts, 125 g råprotein/kg ts, 150 g stivelse/kg ts, 450-470 g NDF/kg ts, og 5,7 MJ/kg ts. 

• Mål kælvningsalder = 23,5 mdr. og en kælvningsvægt på 640 kg



Nye forsøg fra Aarhus 
Universitet har vist, at ved at 
forøge andelen af kløver i 
græsmarken med 15 procent vil 
det give 0,6-0,7 kilo mere 
mælk/ko/dag.

Flere forsøg underbygger at  
bedre cellevægge i grovfoder 
givere mere mælk, således at 
en stigning på 1% i FK-NDF = 
0,25 kg EKM/ ko/dag.

VEDAGERGAARD:

• Høj kvalitet af grovfoder og mål 
for både græs og majsensilage

• Majsavl typisk 12.000 FEN/ha

• Græsavl typisk 9.000- 10.000 
FEN/ha

• Selvforsyning af korn



Grovfoderkvalitet i fokus:



Grovfoder: Fordøjelighed, energi og protein





CFIT – Nye muligheder…



Fremtidige muligheder for optimering af restbeløb 
på ko-niveau samt udledning af metan?

Besætning Foder, 
kg TS/ko

Ydelse
Kg EKM/ko

Restbeløb/ko/år Lavest Højest Metan
Kg/ko/år*

1 7794 11776 17749 8029 25099 155
2 7979 10674 14716 6630 25517 159
3 7391 10699 15661 8046 27344 147
4 7571 11004 16153 7067 24575 151
5 7518 11017 16265 6389 27424 150
6 8214 10665 14341 6224 25173 163
7 7543 9543 12543 6387 20297 150
8 7807 12240 18889 8474 27036 155
9 8420 13189 20343 8777 27951 167
10 8257 12062 17769 7327 25749 164
11 8374 13437 21032 8609 28114 167

19

* Baseret på modellen for Danmarks afrapportering til FNs klimapanel



Avl efter højere fodereffektivitet20

Et avlsværdital på 110 for de tyre, der anvendes vil betyde en årlig 
besparelse på mange kg tørstof (ca. 100 kg ts/ko/år)

VikingHolstein VikingRed VikingJersey

100 køer 8,200 9,800 6,700

200 køer 16,400 19,600 13,400

500 køer 41,000 49,000 26,800

1,000 køer 82,000   98,000 67,000 



Vurdering af huldtab i 
goldperioden vs racegennemsnit

21

 Gns. vægt første uge efter kælvning – gns. vægt sidste uge før kælvning 

Race Fra 1. lakt til 2. lakt Fra 2. lakt til 3. lakt +

RDM -3 -30

HOL -17 -33

JER -20 -27

Jacob -31 -57



 Gennemsnitsvægt uge 7 fra kælvning – gns. vægt første uge efter kælvning

Race 1. lakt 2. lakt 3. Lakt

RDM -11 -17 -24

HOL -12 -12 -15

JER -13 -12 -17

Jacob -4 -12 -20

Vurdering af vægttab de første 7 uger 
efter kælvning vs racegennemsnit



Optimeret udnyttelse CO2 / foder / protein



Hvordan sænker jeg CO2-udledningen på Vedagergaard

 Energioptimering = CO2 optimering = produktionsoptimering. 

 Vi har klare målsætninger for højt restbeløb, lav udskiftning, høj livsydelse – men 
også stor trivsel ved vores ansatte.

 Målet er, at vi aldrig mister en ko eller en kalv – det er altid i fokus, og vil ikke blive 
accepteret. Stor fordel ved de røde køer, som er den stærkeste malkerace.

 Høj grovfoderkvalitet er helt centralt for at sikre energiudnyttelse, mælkeydelse og 
højt restbeløb ved køerne.

 Åbenhed overfor nytænkning og evnen til at holde fokus på de rigtige valg og 
teknologier – Avlsstrategi, nyeste foderteknologi, vidensdeling

 Fokus på mål, rutiner og systematik – vigtigt at holde fokus på bolden – nemlig koen



Tak for opmærksomheden


