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Dyrevelfærd skal holde mælkeprisen oppe

DYREVELFÆRD 
AF ANNA-CHRISTA BJERG

Mælkeproducent Gert Glob Lassen på marken hos det ene af sine to hold malkekøer. Dette hold består af køer i deres 1. laktation og gamle malkekøer i sidste laktation. De går på et hold for sig 

Køer, der trives, er bedre 
at arbejde med og giver 
mere mælk, desuden er 
mælken lettere at sælge. 
Sådan nogenlunde er 
mælkeproducent Gert 
Glob Lassens rationale. 
Han er med i projekt ’Dy-
revelfærd i mælketan-
ken’ for at udvikle køer-
nes velfærd på bedriften 
endnu mere

- Vi leder jo alle efter et eller andet, 
der kan gøre vores produkt mere vær-
difuldt, siger Gert Lassen, som driver 
gården Ellinglund ved Silkeborg. 

Han er som tre af Them Andels-
mejeris andre leverandører økologisk 

-
ske mælkeproducenter har løbende 
drøftet mulige fælles initiativer med 
mejeriet, som kunne være gode for 
køerne og bedrifterne, og som meje-
riet kunne bruge i sin markedsføring. 
Derfor var projekt Dyrevelfærd i mæl-
ketanken et oplagt projekt at gå ind i. 

- Dyrevelfærd er svært at måle. 

Ofte måler man på antallet af døde 
dyr, og det er jo en absurd parameter 
for velfærd, at koen ikke er død, siger 
Gert Lassen og fortsætter:

- Jeg tror på, at jo bedre mine dyr 
har det, jo sundere er de produkter, 
jeg producerer, det er bare svært at 
anprise og sælge mælk på dyrevel-
færd. Dels er det svært at måle dyre-
velfærd, og dels er dyrevelfærd svær 
at synliggøre nede i supermarkedet 
og få ned på en etiket. 

Han fortsætter:
- Forbrugerne vægter naturlighed 

meget højt i forhold til os producen-
ter, som vægter sundhed højere, og 
hvis du spørger en dyrlæge, vil han 
se på bakterier og målbare faktorer.

Projektgruppen har holdt en ræk-
ke møder, hvor de bl.a. har drøftet 
mulige parametre på velfærd, der 
kan måles og dokumenteres. 

Givende fælles drøftelser
- Ud over de indledende møder på 

-
keproducenter været på inspirati-
onstur rundt til hinandens bedrifter. 
Vi har givet hinanden ideer til, hvad 
der kan forbedres. Det har været 
meget givtigt – også for at få fælles 
fodslag, siger Gert Lassen.

Besøgene har givet en ide om, 
hvad det er muligt at forbedre i fælle-
skab, og har også vist at bedrifterne 
er ret forskellige, og at der også er 

individuelle ting, hver landmand skal 
arbejde med. 

En rigtig positiv sideeffekt af pro-
-

met tættere på hinanden og dermed 
også kan hjælpe hinanden mere, 
mener Gert Lassen. 

Velfærd og robusthed prioriteres
Køerne på Ellinglund er rotations-

krydsninger mellem de tre racer 
Sortbroget Holstein, Rød Dansk Mal-
kerace og den franske malkerace 
Montbéliard.

- Med rotationskrydsningen und-
går jeg indavl, får krydsningsfrodig-
hed samt holdbare og robuste køer, 
siger Gert Lassen. 

Ønsket om robuste og holdbare 
dyr er en del af arbejdet med at sikre 

køernes velfærd og en god økonomi. 
Bedriftens mål for køernes udskift-
ningsprocent er 25, og den har fak-
tisk ligget på 17 procent det seneste 
år. 

Køer, der holder længe, må alt 
andet lige være en indikator for god 
velfærd. 75 procent af køerne inse-
mineres med sæd fra kødkvæg, for 
at de kalve, der sælges til opfedning, 
får en høj kødproduktion. Det sikrer 
velfærden for de kalve, som ikke ind-
går i den videre mælkeproduktion.

Løbende udvikling nødvendig
- På mange planer arbejder vi jo 
hele tiden med små justeringer og 
tilpasninger. Vi bliver aldrig færdige, 
kravene ændrer sig, både andres og 
vores egne, og nye muligheder åbner 
sig, siger Gert Lassen.

Han har også bemærket, at kø-
erne bliver større, så de fylder mere 
i den stald, der er bygget for 10 år 
siden. Sådan sker der hele tiden no-
get, der på sigt kræver nye justerin-
ger. 

En af de seneste tiltag er en ter-
rasse eller løbegård, der giver kø-
erne adgang til det fri fra stalden og 
samtidig giver god plads, når de skal 
ud og ind. 

De første indsatser

-

Projekt Dyrevelfærd i mælketanken

Formål
Formålet med projektet er at øge dyrevelfærden og fremtidssikre af-
sætningen af økologisk mælk ved at udvælge og anvende velfærdspa-

Indhold 
 Spørgeskema og interviewundersøgelser hos økologiske mælkepro-

udfordringer i forhold til dyrenes velfærd og vurdering af samme.
 To fællesdage/workshops med deltagelse af økologiske land-
mænd, mejeri, forskere og dyrlæger. Formålet er vidensudveksling, 

dyrevelfærd i økologiske besætninger. 
 Over en periode på to år afprøves velfærdsvurderingsystemer samt 

der arbejdes med individuelle handlingsplaner på bedrifterne og 
udviklingen i dyrevelfærdsniveau følges tæt.

Periode
Hele 2016 og 2017.
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I forskningsprojektet ROBUSTFISH 
arbejdes der intenst med forskellige 
teknikker, der kan øge regnbueørre-
ders robusthed overfor Yngeldøde-
lighedssyndromet (YDS), som er 
den alvorligste bakterielle sygdom i 
dansk ørredopdræt.
YDS er en sygdom forårsaget af bak-
terien Flavobacterium psychrophi-

lum, som typisk rammer regnbueør-
redens yngel i månederne efter, at 
de er begyndt at indtage foder. På 

-
system stadig ikke fuldt udviklet, 

-
skene imod YDS, og der eksisterer 
heller ikke en kommerciel tilgænge-
lig YDS-vaccine.
Tidligere forskning har vist, at ud-
brud af YDS kan holdes nede med 

forbedret vandkvalitet, men yngel i 
denne størrelse er stadigvæk me-
get modtagelige overfor bakterien. 
Der skal derfor samtidig tænkes i 
andre baner. Det nye, som projektet 
ROBUSTFISH skal forske i, er selek-

-
ponenter.

Hos den samme population af dyr 
vil der altid være en vis biologisk 
variation. Hos regnbueørredens yn-
gel kommer denne variation bl.a. til 

deres næring i blommesækken og 
søger op i vandmasserne for at ind-

først svømmer op og søger føde, har 
fra naturens side allerede fået et for-
spring i kampen for at overleve. Vi vil 
gerne se på, om dette forspring også 
gælder evnen til at modstå YDS.
Et sindrigt apparat, hvor ynglen kan 
gemme sig mellem golfbolde og bli-
ver taget af strømmen, når de første 
gang svømmer op, er udviklet på 

ønskede grupper. 
Fiskene bliver efter sorteringen 
transporteret til DTU Veterinærinsti-
tuttet, hvor ”svøm-op” gruppernes 
modstandsdygtighed over for YDS 
undersøges ved hjælp af en eksperi-
mentel infektion med bakterien. På 
DTU Aqua bliver der foretaget andre 
undersøgelser på de samme grup-
per af ynglen, herunder hvordan de 
reagerer på stress.

Da udbrud af YDS typisk ses i måne-

derne efter første fødeindtagelse, er 
det oplagt at undersøge om foderty-

til at modstå YDS. 

-
get foder er specielt udviklet til de 

-
ve livsstadier, mens andre er udvik-
let til brug på bestemte årstider. For-
skere og foderstofvirksomheder har 

til en fodertype, der entydigt afhjæl-
per problemerne med YDS i danske 
dambrug. I ROBUSTFISH-projektet 
forskes der bl.a. i ingredienser som 
essentielle omega-3 fedtsyrer, der 
skal tilsættes ynglens startfoder.
På samme måde som ”svøm-op” 
grupperne bliver undersøgt for 

modstandsdygtighed over for YDS 
på DTU Veterinærinstituttet, bliver 
ynglen, der har fået foder indehol-
dende de nye komponenter, også 
undersøgt. Viser der sig en øget 
modstandsdygtighed inden for én 

-
tering af yngel og nye foderkompo-
nenter forholdsvis nemt implemen-
teres i dansk økologisk ørredopdræt 
i fremtiden.

Projektet ROBUSTFISH er en del af 
Organic RDD 2- programmet, som 
koordineres af ICROFS (Internatio-
nalt Center for Forskning i Økologisk 
Jordbrug og Fødevaresystemer). Det 
har fået tilskud fra Grønt Udviklings- 
og Demonstrationsprogram (GUDP) 
under Miljø- og Fødevareministeriet.

Af Nikolaj Gedsted Andersen og Lone Madsen, 
Veterinærinstituttet, DTU

MARK & STALD

-
onen har meddelt, at ubefæstede 
markveje alligevel er støtteberet-
tigede, hvis de udelukkende fører 
fra én mark til en anden og er 
en del af marken. Reglerne for, 
hvornår en markvej er berettiget til 
grundbetaling, grøn støtte og Øko-
logisk Arealtilskud, blev strammet 
forud for ansøgningsrunden 2016. 

reglerne.
Reglen kommer til at fremgå af 
vejledningen for 2017, men gælder 
også for 2016. Ubefæstede veje, 
som udelukkende fører fra én 
mark til en anden mark, er derfor 
støtteberettigede, hvis vejen er en 
del af den omkringliggende mark, 
og der forgår en landbrugsaktivitet 
på den.
Hvis du benytter et plejespor 
(sprøjtespor), når du kører til en 
anden mark, er arealet støtteberet-
tiget, også selv om sporet er ekstra 
opkørt. Der skal dog altid være en 
årlig landbrugsaktivitet på arealet. 

22. september 2016. Hvilke veje, 
der ikke er støtteberettigede, er 

-
styrelsens hjemmeside. 

mælkeproducenter skulle arbejde 
med.

- Vi skulle arbejde med at få re-
nere køer og forbedre hygiejnen ved 
kalvene. Det var noget konkret, som 
vi lynhurtigt kunne gøre noget ved, 

Han forklarer, at køerne nok var 
lidt beskidte, fordi de har bygget stal-
den om i sommer, og at køerne i om-
bygningsperioden lå på dybstrøelse. 
Det giver automatisk lidt beskidte 
dyr, og køerne blev hurtigt renere, da 
ombygningen var færdig. Derudover 
har indsatserne været at lave hol-
dene på opsamlingspladsen mindre, 
og at ændre på styringen af kodrive-
ren, så den ikke bare går i stå, hvis 
der er for meget tumult (modstand). 

plads, hvis der er trængsel. 
- Omprogrammeringen af kodrive-

ren gav lidt udfordringer, vi blev nødt 

Endelig er tiderne for skraberne 
tilpasset, så de ikke kører ved foder-
tid.

- Det giver rigtig god mening at ar-
bejde med køernes velfærd sammen 
med landmændene, vores produk-
tion begynder jo ude på gårdene 
med råvaren, siger direktør Alette 
Algreen-Ussing, Them Andelsmejeri.

Det ville være fantastisk, hvis 
-

ernes velfærd, en faktuel måde at 
måle velfærden på, mener hun.

- Der er jo mange måder at dyrke 
køernes velfærd på, og mindst lige 
så mange meninger om, hvad dyre-
velfærd er, men hvad vil køerne selv 
have? Hvis du spørger forbrugerne 

om velfærd, siger de ofte, at køerne 
skal på græs. På den anden side har 
jeg mine landmænd, som fortæller, 
at om sommeren, når der er mange 
insekter i luften, så søger køerne ind. 
Vi kan jo ikke spørge koen, men land-
manden kender selvfølgelig sine dyr, 
siger hun.

Erfaringen er, at jo bedre køerne 
har det, jo bedre har landmanden 

det, og jo bedre en råvare får meje-
riet ind.

- Det kan vi også se på det øvrige 
kvalitetsarbejde hos Them Andels-
mejeri. Kvaliteten af råvaren har 
en stor betydning for mejeristernes 
arbejde. De kan lave en bedre og 
mere ensartet ost, når de får en god 
råvare at arbejde med slutter, Alette 
Algreen-Ussing

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne

 Besætningen består af 300 malkekøer med opdræt
 Køerne malkes i malkekarrusel i to hold tre gange om dagen
 
 
veje omkring gården kræver, at køerne skal drives frem og tilbage 
mellem stalden og græsmarkerne.

  
naboejendom

Gert Lassens stolthed, en af hans bedste køer, som også har været udstillet 


