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Kvægforskningscenter
Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) hører under Aarhus Universitet
i Foulum, og ligger midt imellem Viborg og Randers. DKC består af to
forsøgsbesætninger, der drives som både et landbrug og et forskningscenter. Forskningscentret rummer nogle af landets bedste og mest
avancerede faciliteter til kvægforskning, som flittigt benyttes af både
forskere, erhvervsvirksomheder og andre interessenter.

Danmarks Kvægforskningscenter er et driftsfællesskab mellem
kvægforsøgsfaciliteterne ved Aarhus Universitet i Foulum samt
kvægforskningsfaciliteterne i KFC og omfatter to lokaliteter: DKCBurrehøjvej og DKC-Blichers Allé. Begge forskningslokaliteter inkluderer unikke og avancerede forsøgsfaciliteter til malkekøer, kalve
og ungdyr med fokus på at udføre mange forskellige forskningsog udviklingsprojekter.
Centeret gennemfører projekter med deltagelse af vidensinstitutioner, studerende og firmaer fra både ind- og udland.

Visioner og mål
• At sikre gode faciliteter til kvægforskning
• at gennemføre forsøg til gavn for forskning og kvægbrugserhverv
• at sikre effektiv formidling af forsøgsresultater
• at være et attraktivt besøgssted for kvægbrugere og det
omgivende samfund
• at sikre internationale kontakter til forskningsverdenen
Besøg
På Danmarks Kvægforskningscenter modtager vi gerne besøg.
Ved et besøg kan du få information om centerets aktiviteter og
forskningsresultater samt en rundvisning. Både små og store grupper er velkomne. Ring og aftal besøg forud på tlf: 8799 1500. Du
kan også læse om forskningen og resultaterne på vores hjemmeside: www.dkc-foulum.dk

Forsøgsfaciliteter og staldindretning
DKC-Burrehøjvej
• 210 malkekøer (SDM og Jersey) plus opdræt
• Produktionslignende stalde
• Skåneopstaldning til køer omkring kælvning
• Automatiske og intensive registreringer af basisdata på alle dyr
for bl.a.:
• Foderoptagelse og ædeadfærd
• mælkeydelse og -egenskaber
• koens vægt, aktivitet, adfærd og position i stalden
DKC-Blichers Allé
• 125 køer plus opdræt
• Fysiologistald til fistulerede og multikateteriserede køer til intensive studier
• Fire klimakamre til måling af dyrenes udskillelse af bl.a. metan
(klimabelastning)
• Flexstald med dynamiske og fleksible faciliteter til studier af nye
stald- og pasningssystemer
Forsøgsstaldene er på begge lokaliteter indrettet til automatiske
og intensive registreringer med bl.a. computerstyrede foderkasser,
malkerobotterne samt overvågningsudstyr. Staldenes indretning
gør det muligt at registrere enkeltdyr og grupper af dyr på op til 70
per hold. Desuden er det muligt at tage prøver af fordøjet materiale, gødning, urin, blod, mælk og væv.

AARHUS UNIVERSITET

Forskningsområder
Centeret laver forsøg vedrørende fodring,
avl, reproduktion, sundhed, adfærd, management og styringsredskaber samt kvalitet
af mælk og kød med fokus på bæredygtig
fødevareproduktion, der tager hensyn til
dyrenes sundhed og velfærd. Projekter vedrørende staldindretning, ventilation og klima,
informations- og kommunikationsteknologi
og andre tekniske løsninger af relevans for
produktionsbesætninger foretages også i
staldene.

Om DKC
DKC er en organisatorisk sammenlægning af det tidligere Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) samt kvægforskningsfaciliteterne
ved AU-Foulum og hører under Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. KFC blev etableret i 2000 af kvægbrugernes organisationer i Danmark og drives af Århus Universitet i Foulum, som også ejer og driver jorden omkring bygningerne. Centret beskæftiger 24 medarbejdere. Ansvaret for etablering, drift, udvikling og indsigt i forsøgsarbejdet på Danmarks Kvægforskningscenter
varetages af en centerstyrelse på seks medlemmer udpeget af erhvervet samt af Aarhus Universitet.
Henvendelse og mere information
Centerleder Merete Jensen, Danmarks Kvægforskningscenter, Burrehøjvej 49 / Blichers Alle, Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf: 8799 1500
www.dkc-foulum.dk

