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Det anbefalede niveau af fedtsy-

rer i foderrationen kan tildeles i 

form af raps- og hørfrø. 

Fodring med raps- og hørfrø 
Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som 
bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælke-
produktion negativt.

Tabel 1: Fodring

Hørfrø (% af tørstof) 0 0,9 1,7 2,6

Rapsfrø (% af tørstof) 0 2,6 5,1 7,6

Byg (% af tørstof) 10,0 6,7 3,3 0

Total fedtsyrer (g/kg tørstof) a 32,7 42,7 51,9 60,8

a Linolensyre udgjorde ca. 25% af den totale mængde fedtsyrer.

Fedttilskud til malkekøer kan 
både øge mælkeydelsen, reducere 
metanproduktionen og påvirke 
mælkens sammensætning. Hvis 
fedttilskuddet gives i form af 
oliefrø, giver det tilmed mulighed 
for at anvende lokalt producerede 
fedtkilder. For at belyse de pro-
duktionsmæssige konsekvenser af 
tildeling af store mængder umæt-
tet fedt fra oliefrø til malkekøer 
gennemførte forskere ved Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 
Aarhus Universitet og Kvægbrugets 
Forsøgscenter et forsøg med sti-
gende mængder formalede oliefrø 
til henholdsvis 74 Holstein- og 31 
Jersey-køer. Køerne var, indenfor 
laktationsnummer (første laktation 
og senere laktationer), fordelt på 

fire niveauer af hørfrø og rapsfrø i 
foderet (Tabel 1). 

Overvejende positiv effekt 

Op til et oliefrø-niveau på 6,8 % 
var der overvejende positiv effekt 
af fedttildelingen hos Holstein-køer, 
men tørstofoptagelsen blev reduce-
ret ved et oliefrøniveau på 10,2 % 
hos første laktations Holstein-køer. 
Det samme gjaldt for Jersey uanset 
laktationsnummer. Det var kun 
hos første laktations Holstein-køer, 
at det reducerede tørstof-indtag 
gav udslag i en reduceret mælke-
ydelse. Førstelaktations Jersey-køer 
havde den højeste EKM-ydelse ved 
oliefrø-niveauet på 10,2%, men til 

I dette nyhedsbrev bringer vi tre artikler, som alle bidrager med resultater fra et 3-årigt projekt ved Kvæg-
brugets Forsøgscenter: ”Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer”. Her har forskere 
ved DJF undersøgt, hvordan fedttilskud, i form af raps- og hørfrø, til malkekøer kan påvirke foderoptagelse, 
mælkeydelse og mælkens sammensætning. 

Dette arbejde følges op af et projekt: ”Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer”, som er startet op på 
KFC i 2011. Her bliver der fokuseret på fodringsmæssige tiltag, bl.a. i form af fedttilskud, som kan reducere 
køernes udskillelse af metan og kvælstof.

http://www.kfc-foulum.dk/artikler/13_alle/Projekter2007/projektside_naeringsstofstrategi.htm
http://www.kfc-foulum.dk/artikler/13_alle/Projekter2007/projektside_naeringsstofstrategi.htm
http://www.kfc-foulum.dk/sider/Nyhedsarkiv/Koer_kvier/
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gengæld havde de også den laveste 
proteinprocent i mælken. 
Moderat tildeling af oliefrø øgede 
generelt mælkens fedtprocent, 
mens højeste tildeling, bortset 
fra hos første laktations Holstein-
køer, reducerede fedtprocenten. 
Ligeledes reducerede øget oliefrø-
tildeling proteinprocenten og pro-
tein/fedtforholdet i mælken, idet 
effekten i begge tilfælde var størst 
for Jersey-køer (Tabel 2).  Medvir-
kende til dette var formodentlig 
et ændret propionsyre/eddikesyre 
forhold i vommen som følge af, 
at den øgede tildeling af umættet 
fedt gav et ændret forgærings-
mønster i vommen. 

Det ser generelt ud til, at højt-
ydende malkekøer kan håndtere 
høje tildelinger af umættet fedt 
i form af formalede oliefrø uden 
uacceptable produktionsmæssige 
konsekvenser. Da fedttildelingen i 
ovennævnte forsøg overstiger an-
befalingerne på 50 g fedtsyrer pr. 
kg tørstof, ved det højeste oliefrø-
niveau, ser det ud til, at det anbe-
falede niveau af fedtsyrer i rationen 
uden problemer kan tildeles i form 
af raps- og hørfrø i forholdet 3:1. 

Læs mere om næringsstofstrategi-
forsøget på: www.kfc-foulum.dk 
under afsluttede projekter.
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Tabel 2: Mælkeydelse og -sammensætning

Laktation Første Senere

Andel oliefrø i foder (% af 

tørstof)
0 3,5 6,8 10,2 0 3,5 6,8 10,2

Holstein

EKM (kg/dag) 32,3 32,0 32,1 28,3 39,7 38,9 36,4 41,6

Fedt % 3,7 3,9 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 3,6

Protein % 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2

Protein/fedt forhold 0,84 0,86 0,87 0,80 0,88 0,87 0,87 0,87

Jersey

EKM (kg/dag) 27,4 27,4 28,7 29,5 34,7 36,1 36,6 34,9

Fedt % 5,8 6,0 5,6 5,5 5,6 5,8 5,7 5,7

Protein % 4,3 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 4,0 3,9

Protein/fedt forhold 0,74 0,69 0,72 0,69 0,76 0,72 0,71 0,68
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