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På Agromek gik prisen indenfor kvæg til 
Herd Navigator. Herd Navigator er et ek-
sempel på, at forskning og industriel in-
novation tilsammen har dannet basis for 
udviklingen af et avanceret produkt. Herd 
Navigator analyserer forskellige indholds-
stoffer i mælken, som gør det muligt at 
forudsige brunst, ketose og yverbetæn-
delse, før det umiddelbart kan ses på 
koen. Dermed er der tale om et redskab, 
der både effektiviserer mælkeproduktio-
nen og tilgodeser dyrevelfærden.

Ideen om at mælk indeholder mange in-
formationer om koen er imidlertid ikke 
ny. Større undersøgelser blev igangsat i 
MEMO-projektet, der blev gennemført 
på Forsøgsstationen Ammitsbøl Skovga-
ard i årene 1997-2001. DJFs forskning gav 
solide datasæt og resultater omkring ind-
holdsstoffer i mælk samt variation i fysio-
logiske parametre hos malkekøer. 
Grundlaget for Herd Navigator er deref-
ter udviklet i Biosens – et tværdisciplinært 
forsknings- og udviklingsprojekt støttet 
af Innovationsloven. Parterne i projektet 
har været Lattec I/S, der har været ansvar-

lig for det tekniske og produktet, DJF der 
har gennemført forskningen (dyreforsøg, 
biomarkører, biologiske og biometriske 
modeller mv.) samt KFC og Dansk Kvæg, 
der har stillet forsøgsfaciliteter, mand-
skab og dyr til rådighed. Formålet med 
projektet var at udvikle det biologiske og 
biometriske grundlag for at udnytte in-
line målinger på mælk under malkningen 
samt at udvikle in-line styringssystemer, 
således at kvægbrugeren løbende kan 
overvåge f.eks. køernes sundhedstil-
stand og reproduktion og dermed være i 
stand til at gribe tidligt ind og forebygge, 
når  der opstår unormale tilstande. På et 
Temamøde på DJF den 7. februar, som er 
omtalt inde i bladet, blev den biologiske 
viden, der ligger bag Herd Navigator præ-
senteret.

Parterne  fortsætter forskningen i forbed-
ret overvågning og management af mæl-
keproduktion og mælkekvalitet baseret 
på on-farm biosensorteknologi i Biosens 
(2007-2011). I dette projekt fokuseres der 
bl.a. på forbedret karakterisering af koens 
status samt managementstrategier base-
ret på in-line målinger. Det er forvent-
ningen, at denne forskning og erfaringer 
fra praksis med Herd Navigator vil danne 
baggrund for forbedringer af den eksiste-
rende version og fremtidige versioner af 
Herd Navigator. Andre større forsknings-
projekter, f.eks. et projekt støttet af Høj-
teknologifonden, fokuserer ligeledes på 
in-line målinger, f.eks. sensorer til in-line 
måling, fysiologisk ubalance, integration 
af de mange data fra forskellige målesy-
stemer samt managementsystemer til op-
timering af produktionen. Vi forventer, at 
forskningen får stor betydning for præci-
sionsmanagement i mælkeproduktionen, 
og vi forventer at resultaterne vil blive ta-

get hurtigt i brug, netop fordi projekterne 
foregår i et samspil mellem forskningen, 
kvægbranchen og industrien.
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Malketeknologier og mælkekvalitet

Diskussionen omkring naturligt eller synte-
tisk E-vitamin til køer har bølget i en del år. 
Det har længe været kendt, at den natur-
lige form af E-vitamin favoriseres af krop-
pen. Formålet med disse undersøgelser har 
været at belyse muligheder for at berige 
komælk med E-vitamin med fokus på den 
naturlige og syntetiske form.

Forsøg på at berige komælk med 
E-vitamin
I tre forsøg ved Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet, AU blev køer tildelt E-vitamin 
på forskellig vis og i forskellige former. I 

Mælk udsættes for stor mekanisk belast-
ning i forbindelse med malkning, pumpning 
og lagring. Malkeudstyret forårsager et 
stort luftindtag, mælken pumpes over lan-
ge afstande i rør med relativ lille diameter, 
og der er risiko for lokal frysning af mælken 
i køletanken. Dette bevirker, at mælkens 
fedtkugler beskadiges, hvilket muliggør 
dannelsen af frie fedtsyrer med smagsfejl 
til følge.

Risiko ved brug af AMS
Automatiske malkesystemer (AMS) øger 
risikoen for forringelse af mælkens egen-
skaber. Det skyldes, at der er øget risiko for 
iblanding af luft i mælken ved omkobling, 
hvilket medfører øget mekanisk belastning 
af mælkens fedtkugler samt øget iltkoncen-
tration i mælken. AMS indebærer også, at 

de to første forsøg blev E-vitamin tildelt i 
både naturlig og syntetisk form som supple-
ment til en TMR-ration. Der er bl.a. anvendt 
raps- og solsikkeolie, Leci E (indeholdende 
bl.a. naturligt E-vitamin) samt syntetisk E-
vitamin. Der blev udtaget blod- og mælke-
prøver i begyndelsen og ved slutningen af 
forsøgene. I det tredje forsøg fik nogle køer 
indsprøjtninger med syntetisk E-vitamin. 
Andre køer blev tildelt syntetisk E-vitamin. 
Blodprøver blev analyseret for den stereo-
kemiske sammensætning af E-vitaminet og 
sammenlignet med data fra rotter. 

Rapskager og naturligt E-vitamin 
en god kombination
De to første forsøg viste bl.a., at rapsolie 
skal suppleres med en E-vitaminrig olie, 
som f.eks. Leci E før E-vitamin øges i både 
plasma og mælk. Køer fodret med rapska-
ger og lavt tilskud af E-vitamin kunne næ-
sten opretholde E-vitaminkoncentrationen i 

mælk, mens køer fodret med solsikkekage 
derimod udviste et klart fald som følge af 
det meget højere indhold af polyumæt-
tede fedtsyrer i solsikkekagen. De køer som 
fik et dagligt tilskud på 1450 mg naturligt 
E-vitamin, udviste en markant stigning i 
mælkens E-vitaminindhold allerede efter 1 
uge. For køer der samtidigt fik rapskager 
fortsatte stigningen indtil 5 uger efter for-
søgets start. 

Køer er ikke rotter
De sammenlignende undersøgelser mellem 
køer og rotter viste tydeligt, hvordan køer 
klart diskriminerer til fordel for den naturlige 
form i forhold til rotter (figur). Den officielle 
omregningsfaktor mellem den naturlige og 
den syntetiske form på 1:1,36, udregnet på 
baggrund af rotteforsøg, er derfor ikke er 
velegnet til at beskrive omregningen mellem 
naturlig og syntetisk E-vitamin hos køer.

Naturligt E-vitamin anbefales
Resultater fra undersøgelserne viser, at 
E-vitaminindholdet i mælk kan øges med 
omkring 0,5 µg/g mælk ved tilsætning af 
naturligt E-vitamin i foderet. Den helt na-
turlige E-vitaminform er at foretrække til 
køer, da den bliver tilbageholdt i blodet i 
længst tid og udskilt i mælken i den højeste 
koncentration. 

Læs mere på www.kvaegforskning.dk.

Flere oplysninger:
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Undersøgelser ved DJF har bekræftet, at 
E-vitamin-indholdet i mælk fra køer be-
riges bedst med naturligt E-vitamin frem 
for syntetisk. Årsagen er, at køer tilbage-
holder det naturlige E-vitamin i blodet i 
længere tid end det syntetiske E-vitamin.

Et projekt har undersøgt, hvordan nye 
malkningsteknologier kan påvirke mæl-
kens kvalitet. Ved brug af AMS har fak-
torer som køling og malkningsfrekvens 
betydning for mælkens syregrad og der-
med smag.

Relativ fordeling af E-vit.- stereoisomere i plasma fra køer fodret med 3000 mg syntetisk 
E-vit. dagligt i 16 dage og rotter fodret med 1 mg syntetisk E-vit. dagligt i 10 dage. RRR = 
naturlige E-vit.-form.

malkningerne pågår spredt over dagen og 
ikke kun ved morgen- og aftenmalkning 
som ved konventionel malkning. Dette 
medfører, at mindre mængder mælk pum-
pes gennem rørsystemerne samtidig med, 
at mælken lagres i mælketanken i mindre 
portioner gennem hele døgnet. Herved 
opstår der væsentlige temperaturudsving i 
mælken på grund af løbende opblanding af 
nymalket og lagret mælk.

Et projekt ved Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet har haft til formål, at etablere 
nødvendig viden med henblik på at kunne 
producere højkvalitetsmælk ved brug af nye 
malkningsteknologier. Projektet viste, at kø-
ling og malkningsfrekvens er faktorer, der 
kan påvirke mælkens syregrad ved benyt-
telse af AMS. 

Effekt af køling og malkningsfrekvens 
Køling af mælken til 4-5°C tæt på malke-
sættet og før viderepumpning nedsætter 
mælkens syregrad. Til gengæld bidrager 
den øgede malkningsfrekvens væsentligt 
til en øget syregrad i mælken ved brug af 
AMS. Årsagen er formentlig, at de produ-

cerede fedtkugler er signifikant større ved 
hyppigere malkning end ved to daglige 
malkninger. Store fedtkugler har mindre 
overfladespænding end små fedtkugler, og 
når disse støder sammen under pumpning, 
er koalitionsenergien større, hvilket resulte-
rer i udvikling af højere syregrad.

Mere foderfedt giver større mælke-
fedtkugler
Andre forsøg har givet øget viden om, 
hvordan mælkefedtkuglernes stabilitet kan 
forbedres gennem fodringen. Det har vist 
sig, at man, via foderet, kan regulere mæl-
kefedtkuglernes gennemsnitsdiameter. I 
projektet fandt vi en sammenhæng mellem 
andelen af mættet fedt i foderet og mælke-
fedtkuglernes gennemsnitsdiameter. Det vil 
sige, at jo mere mættet fedt der er i foderet, 
desto større bliver fedtkuglerne i mælken. 
I projektet deltog foruden Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet også Dansk Kvæg, 
Sveriges Lantbruksuniversitet og Svensk 
Mjölk.
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Naturligt eller syntetisk E-vitamin til køer



Adskillige forsøg har vist, at koens laktati-
onskurve påvirkes gennem eksempelvis fo-
derniveau, kontinuerlig laktation, forlænget 
kælvningsinterval og øget malkningsfre-
kvens. Den biologiske baggrund herfor er 
først for nyligt ved at blive belyst. En ph.d.-
afhandling har derfor bl.a. haft fokus på, 
hvordan foderniveauet påvirker antallet af 
yverceller samt den enkelte yvercelles mæl-
keproduktion. 

Undersøgelse af yverceller
Arbejdet var baseret på fire forskellige for-
søg med malkekøer og får på højt og lavt 
foderniveau. Små prøver af yveret blev 
undersøgt for, om yvercellerne var i vækst 
eller ved at dø. Ved studier af genekspres-
sion, blev der også kigget på, hvordan visse 
arveanlæg kommer til udtryk afhængigt af 
foderniveauet. Forsøgene blev udført ved 
Københavns Universitet (KU-LIFE) og på 
Aarhus Universitet (DJF).

Lille påvirkning af foder
Mælkeydelse blev, som forventet, påvirket 
af foderniveauet, men der var ingen væ-

sentlig effekt på yverets celleomsætning 
gennem laktationen. Foderniveauet påvir-
kede også kun ekspressionen af få gener, 
som er involveret i reguleringen af celleom-
sætning og aktivitet. 

Køer, fodret med majsensilage, havde ten-
dens til højere yvercelledeling end køer, der 
blev fodret med kløvergræsensilage. Dette 
var uventet, fordi konjugeret linolsyre (CLA) 
er kendt som hæmmer af celledeling og 
indholdet af CLA var højest i mælk fra køer 
fodret majsensilage. Der er derfor behov 
for flere forsøg for at afgøre betydningen 
af majsensilage og CLA for yvercelleomsæt-
ningen.

Drægtighed påvirker mest
Koens drægtighedsstatus havde størst 
betydning for antal yverceller. Drægtig-
hedshormoner hæmmer nemlig dannelsen 

af nye celler og ved seks måneders drægtig-
hed var der også tendens til lavere cellede-
ling end hos ikke-drægtige køer. Generelt 
var celledeling for yverceller høj i goldpe-
rioden forud for kælvning og lav gennem 
laktationen. Celledød for disse celler var 
størst i tidlig goldperiode og i tidlig lakta-
tion (figur).

Selv om antallet af celler ikke er let at påvir-
ke, kan forskellige behandlinger ændre den 
enkelte yvercelles aktivitet, hvilket har stor 
indflydelse på mælkeydelsen. Det er derfor 
interessant at forske yderligere i, hvordan 
yvercellernes aktivitet bedst kan stimuleres. 

Flere oplysninger:
Jan Nørgaard
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Fundamentet for koens mælkeydelse er 
yvercellernes antal og aktivitet. Hvordan 
foderet indvirker på dette er nu blevet 
undersøgt i et nyligt afsluttet ph.d.-
projekt. Det har vist sig at være svært at 
manipulere med yvercellernes antal – til 
gengæld er aktiviteten i yvercellerne let-
tere at påvirke. 

Naturprodukter er et muligt alternativ til 
antibiotiske vækstfremmere i drøvtyg-
gerfoder.

Foderets effekt på yverceller

Celledeling og celledød gennem drægtigheds- og laktationscyklus hos malkekøer. På grund 
af forskellige analysemetoder kan værdierne ikke direkte sammenlignes.

Foder med hvidløgs- og kanelsmag

Forbud mod anvendelse af antibiotiske 
vækstfremmere i EU har medført en øget 
interesse for at finde alternative foderaddi-
tiver, som kan bruges i den animalske pro-
duktion. I et review i tidsskriftet Animal om-
tales en række ”naturlige” foderadditiver, 
som anvendes eller måske kan anvendes til 
drøvtyggere. 

Naturprodukterne omfatter eksempelvis en-
zymer, probiotika (gær- og bakteriekultu-
rer), nogle organiske syrer samt forskellige 
planter og planteekstrakter af krydderurter 
i form af tanniner, saponiner og æteriske 
olier. Additiverne kan påvirke vomforgæ-
ringen og / eller det mikrobielle økosystem. 
Virkningsmåden er forskellig og virkning af-
hænger af mange forskellige forhold. 

Krydderier med antimikrobiel virkning
Til de lidt curiøse vækstfremmere hører de 
æteriske olier, som iflg. tidsskriftet Animal 
findes i krydderurter som f.eks. løg, hvid-
løg, timian, kanel, oregano, peberfrugt og 

citrusfrugt.  Æteriske olier har en antimikro-
biel virkning, som kan påvirke den mikro-
bielle omsætning i vommen samt produk-
tionen af de flygtige fedtsyrer mv. Æteriske 
olier kan udvindes og anvendes som tilsæt-
ningsstof. Crina er en kommerciel blanding 
af æteriske olier, som i nogle undersøgel-
ser har reduceret proteinnedbrydningen i 
vommen. Virkningen afhænger dog af det 
anvendte foder. I enkelte forsøg har Crina 
givet en højere mælkeydelse. De forskellige 
planter med indhold af æteriske olier mv. 
kan findes på EU’s liste og er således tilladt 
at anvende. Crina markedsføres som aro-
mastof og kan købes herhjemme, men har 
ikke stor udbredelse.

Bør vurderes på linje med antibiotika
Med den store mangfoldighed af bioaktive 
stoffer i planter og planteekstrakter er den 
effektive dosering vanskelig at bestemme, 
og virkningen på dyrene kan ikke fuldt ud 
kontrolleres. Det foretrækkes generelt at 
opfatte ”planteekstrakter” som værende 
mindre giftige end antibiotika og andre ke-
miske produkter. Men den antagelse er iflg. 
Animal usund, idet der er mange eksempler 
på farlige naturlige toksiner. Anvendelse 
af planteekstrakter som foderadditiv bør 

derfor vurderes efter de samme regler som 
syntetiske produkter. Dvs. de skal testes og 
være sikre for både dyr og mennesker. Der 
må ikke kunne genfindes rester i de animal-
ske produkter, og ekstrakterne må ikke ud-
gøre en risiko for miljøet. 

Flere oplysninger:
Jens Møller, Team Foderkæden, 
Dansk Kvæg
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Anvendelse af planteekstrakter som fode-
radditiv bør vurderes efter de samme regler 
som antibiotika.
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Det nye overvågningssystem, Herd Navi-
gator, hjælper kvægbrugeren til at udpege 
eventuelle problemkøer, ud fra målepara-
metre i mælken. Disse parametre er ikke i 
sig selv nye, men det er samspillet imellem 
dem. Hidtil har besætningsovervågning væ-
ret baseret på månedlige kontroller, dyre 
mælkeprøver og punktvise resultater. Med 
Herd Navigator er der tale om en konstant 
overvågning af den enkelte kos tilstand. Et 
automatisk system udtager og analyserer 
mælkeprøver fra den enkelte ko straks efter 
malkning for følgende fire risikoindikatorer: 

• LDH :  Indikator for mastitis
• BOHB: Indikator for ketose
•  Progesteron: Indikator for reproduktions-

status
• Urea: Indikator for protein-energi-status
 
Risikofaktorerne tolkes
For hver af de fire parametre er der udvik-
let en biologisk model. Modellen beregner 
sandsynligheden (0-100%) for, at koen er i 
en given tilstand, f.eks. brunst, mastitis osv. 
I beregningen indgår de såkaldte ”indika-
torbaserede risikofaktorer” – dvs. nye og 
tidligere måleresultater fra mælkeprøverne 
- samt de ”supplerende risikofaktorer” i 
modellen dvs. oplysninger om koen, f.eks. 
alder, laktationsstadie, og tidligere sygdom. 
Modellen foretager konstant en vurdering 
af, om der er behov for at udtage nye prø-
ver. Ved afvigelser fra normaltilstanden fore-
tager systemet selv en ny måling hurtigst 
muligt. På den måde følges problemkøerne 
tæt og driftslederen kan ud fra systemets 
alarmliste og forslag til handling reagere på 
den enkelte kos akutte tilstand. 

Påvisning af ketose
En del af den biologiske model i Herd Na-
vigator består af et robust, automatiseret 
system til påvisning af ketose. Ketose er i 
sig selv en vanskelig ”størrelse” at teste på. 
Tilstanden opstår ofte i starten af laktatio-
nen, dvs. på et tidspunkt, hvor der kun er få 
data at vurdere ud fra. Derfor har de ”sup-
plerende risikofaktorer” størst betydning på 
dette tidspunkt i forhold til at beslutte, om 
der skal handles over for en given ko. Ek-
sempelvis er viden om en meget høj ydelse 
i starten af laktationen væsentlig, da en 
sådan ko vil være i højrisiko for at udvikle 
ketose. Efter få dages laktation er Herd Na-
vigators måling meget pålidelig og kan stå 
alene, bl.a. fordi der er mulighed for at lave 
gentagne målinger (Figur).

Herd Navigator i fremtiden
BIOSENS-projektet, som Herd Navigator er 
et resultat af, fortsætter frem til 2011 og 
skal bidrage til at styrke den nuværende 
version af Herd Navigator. Erfaringer fra 
praksis vil blive inddraget og handleplaner 
vil blive videreudviklet. Der arbejdes bl.a. 
med at finde nye måleparametre, med hen-
blik på at beskrive dyrenes status endnu 
bedre og derudfra forbedre styringen af 
”input” til den enkelte ko.
 
Flere oplysninger:
Nick Friggens
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På baggrund af mælkeanalyser og sup-
plerende oplysninger beregner Herd 
Navigator sandsynligheden for, at koen 
er i en given tilstand, f.eks. brunst el-
ler mastitis. Resultatet angives som en 
sandsynlighed på mellem 0 og 100% og 
følges op med et forslag til handling.

Herd Navigator – i nærmere øjesyn

Figur: Grafen viser ketose-risikoen for 
en ko, som fik ketose i tidlig laktation.
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