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Forskning i kødkvalitet og sundere mælk 
 
Kvægbrugets Forsøgscenter er for nyligt gået i gang med to nye aktiviteter med fokus på kvaliteten af de 
produkter, der kommer ud af kvægproduktionen, nemlig kød og mælk. Det drejer sig dels om et projekt, hvor 
malkeracerne Holstein og Jersey krydses med kødkvægracen Limousine, dels om et projekt hvor køerne 
fodres, så der produceres mælkefedt med en sammensætning, der forventes at gøre mælken ekstra sund. Alle 
interesserede har chancen for at høre mere om aktiviteterne til Åbent Landbrug den 18. september. 
 
I et nyt projekt med krydsningskalve på Kvægbrugets Forsøgscenter indgår krydsninger imellem Limousine og enten 
Holstein eller Jersey. De skal indgå i et forsøg, der handler om at belyse økonomi, effektivitet og kvalitet i 
kødproduktionen, når den er baseret på krydsningskalve. Baggrunden for forsøget er, at man EU 2012 ændrer 
handyrpræmieordningen således, at der afkobles 60 % af den nuværende handyrpræmie og kun 40 % (ca. 400 kr) gives 
som koblet præmie, dvs. præmier, der udbetales pr. produceret kalv. . Derfor forventes økonomien i selve produktionen af 
slagtekalve og ungtyre at blive væsentligt forringet. Målet med projektet er at kunne komme med anbefalinger til, hvordan 
slagtekalve-producenterne kan optimere produktionen via krydsning. En TV-udsendelse om projektet: ”Længe leve 
tyrekalven” er tilgængelig på www.lf.dk.   
 
 
Et andet aktuelt projekt, handler om at producere mælk med et særligt indhold af fedtsyrer. Denne mælk skal bruges i et 
humant ernæringsforsøg, hvor målet er at opnå en mere dybdegående forståelse af mælkefedts sundhedsmæssige 
egenskaber. Mælk fra disse forsøgskøer leveres til Thise Mejeri, hvor der laves smør af de to forskellige typer af mælk. 
Smørret gives til en lang række forsøgspersoner, hvis helbred bliver fulgt i løbet af projektet. 

Søndag den 18. september åbner Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum dørene så alle interesserede kan komme og høre 
om disse projekter, samt alle de andre projekter, der foregår lige nu. Ud over at se dyrene samt høre om forskningen og 
resultaterne herfra, så er der smagsprøver til de lækkersultne. Endvidere er der sjov og hygge for både store og små i 
laden, hvor man kan klappe kalve, se på store landbrugsmaskiner, lege i halmborgen og løse quiz om dyrene på gården. 
Kom og giv dig selv og din familie en både sjov og lærerig dag på Kvægbrugets Forsøgscenter den 3. søndag i september. 
Læs mere på www.kfc-foulum.dk  

Samme dag er der mulighed for at besøge Forskningscenter Foulum, som også holder åbent hus på lokaliteter, der kan 
fremvise energiafgrøder, biogas og mink. 
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