
Åbent hus

Længe leve den økologiske malkeko

Tema: Goldkofodring



Dagens program:
10.00 - 10.15: Kaffe og rundstykker

10.15 - 10.30: Introduktion til holdbarhed hos malkekøer og dagens indlægsholdere 
v/Julie Henriksen, Økologisk Landsforening

10.30 – 10.45: Præsentation af nøgletal ift. holdbarhed og goldkofodring hos Karensminde
v/Louise Hilligsøe, ØkologiRådgivning Danmark 

10.45 - 11.30: Goldkofodring – udfordringer under overgangsperioden
v/chefkonsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES

11.30 - 12.30: Rundvisning på Karensminde

12.30 - 13.00: Frokost og afslutning





Formål
At øge malkekøernes holdbarhed

Hvorfor?
Udgangspunkt i de 4 økologiske grundprincipper

1. Økologiprincippet – efterligne levende, økologiske systemer

2. Sundhedsprincippet – malkekvægets sundhed

3. Retfærdighedsprincippet – ansvar for levende væsner

4. Forsigtighedsprincippet – beskytte nuværende og fremtidige generationers 
sundhed og trivsel



Formål
At øge malkekøernes holdbarhed

Hvordan?
• Motivere til helhedsorienterede strategier (bæredygtighed, klima, 

dyrevelfærd, økonomi)

• Beskrive, formidle og udbrede økologisk praksis og strategier for 
højere levealder (erfaringer, forskning)



Casebeskrivelser
• Eksempler på besætninger med gennemsnitlig høj levealder på malkekøerne
• Forskellige racer
• Forskellige besætningsstørrelser

Erfagrupper
• Etablering af 2 erfagrupper som ambassadører for malkekøers holdbarhed
• Alle har gennemsnitlig levealder
• Alle er motiveret for at øge levealderen på deres besætning



Hvordan beskriver man holdbarhed?

Nøgletal:

• Levealder

• Malkeår/ko

• Livsydelse

• Udskiftningsprocent

• Sygdomsregistreringer



Holdbarhed – ikke for en hver pris

Management

Godt

Dårligt

Høj udskiftning pga. 
mange sunde kvier

Lav udskiftning –
strategi for opdræt

Høj udskiftning –
mange indkøbte kvier

Lav udskiftning –
udtjente malkekøer



Høj levealder afhænger af…

• Raske og velfungerende dyr
• Reproduktionsmanagement
• Avlsstrategier
• Kalve, kvie- og koliv ift. velfærd, staldindretning og management
• Udsætterstrategier (udskiftningsprocent)
• Strategi for kalve, der ikke skal bruges i mælkeproduktionen (Stopprøver 

for kalve, kønssorteret sæd, krydsningskalve)
• Alder v. 1. kælvning
• Salg af levekvier, reduceret opdræt af kvier
• Livsydelse - Forlænget laktation



Hvilke temaer skal vi arbejde med?

• Sundhed – yversundhed og celletal

• Goldkofodring og management

• Forlænget laktation

• Holdbarhedsprofiler

• Velfærd hos kvier

• Klimaeffekter

• Økonomi



Hvorfor fokus på goldkofodring?

• Lang holdbarhed kræver sunde dyr

• Malkekøerne er mest udsatte i overgangsperioden

• Fodring før og under goldperioden har betydning for selve kælvningen og 

opstart af efterfølgende laktation



Goldkofodring

Hvad er strategien her på Karensminde?

Louise Hilligsøe, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark

Hvad siger den nyeste forskning?

Niels Bastian Kristensen, Chefkonsulent SEGES

Diskussion – Hverdagen i praksis og forskning


