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God reproduktion i malkekvægs-
besætninger er meget vigtig for et 
tilfredsstillende økonomisk resultat, 
men i løbet af de seneste år er 
reproduktionen blevet betydeligt 
forringet både i Danmark og i ud-
landet. Som eksempel er drægtig-
hedsprocenten (chancen for at en 
inseminering resulterer i drægtig-
hed) hos danske Holstein malkekø-
er i 2012 gennemsnitlig på 34 %, 
hvor den burde være mindst 50 
%, og reproduktionseffektiviteten 
(insemineringsprocent x drægtig-
hedsprocent) er i gennemsnit 0,15. 

Børbetændelse påvirker 
reproduktionen markant
I et erhvervs-PhD projekt er sammenhængen mellem børbetændelse og reproduktion blevet 
undersøgt. resultaterne viste, at køer med børbetændelse i tidlig laktation udviste både en 
betydelig forsinkelse af første inseminering og en reduceret sandsynlighed for drægtighed 
ved første inseminering. 

val fra kælvning til første insemine-
ring” samt ”ikke-omløber procent 
56 dage efter første inseminering”. 
Børbetændelse blev defineret som 
en score på mindst 5 (indikerende 
pusholdigt flåd med unormal lugt) 
på den danske børscore skala 
gående fra 0 til 9. Undersøgelsen 
viste, at køer med børbetændelse 
i tidlig laktation udviste en forsin-
kelse af første inseminering 13 
dage (hazard ratio på 0,80) og en 
betydeligt reduceret sandsynlighed 
for succes ved første inseminering. 
Effekten af   børbetændelse var 

Mange faktorer siges at påvirke 
forplantningsevnen, og de mest 
fremtrædende er børbetændelse, 
negativ energibalance, mælkeydel-
se, management og genetik.

Klar sammenhæng 
mellem børbetændelse 
og reproduktion
Sammenhængen mellem børbe-
tændelse og reproduktion blev 
undersøgt ved analyse af 398.237 
laktationer fra danske Holstein 
malkekøer. To reproduktionsvaria-
ble blev undersøgt, nemlig ”inter-
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også til stede efter justering for 
de mulige virkninger af huld ved 
kælvning, mælkeproduktion i den 
første måned af laktationen, kælv-
ningsnummer, besætning, måned 
og år.

Børscoren er en god 
indikator for sygdom
Yderligere undersøgelser viste, at 
den danske børscore-skala kunne 
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rangordne de skadelige virkninger 
af børbetændelse på reproduk-
tionen, det vil sige at en stigende 
børscore var associeret med en 
signifikant længere tid fra kælv-
ning til første inseminering og 
betydeligt reduceret sandsynlighed 
for succes ved første inseminering 
(Tabel 1). En børscore mindre end 
5 er ensbetydende med vaginalflåd 
uden abnorm lugt, og disse køer 

anses ofte for at være raske med 
hensyn til børbetændelse. Imidler-
tid viste denne undersøgelse en 
negativ effekt på reproduktionen 
allerede ved en børscore på 4. 
Dette indikerer, at disse køer måske 
alligevel ikke er raske. Den nega-
tive effekt på reproduktionen steg 
med stigende børscore, og brug 
af børscore-skalaen kan derfor 
bibringe relevant information.

Tabel 1.  Hazard Ratio for tid fra kælvning til 1. inseminering samt sandsynlighed for succesfuld 

1. inseminering for de forskellige børscore-værdier. Der er i modellerne justeret for 

kælvningsnummer, besætning, måned, år, huld ved kælvning og mælkeproduktion i den 

første måned efter kælvning.

Børscore Hazard ratio (Hr) for tid fra 

kælvning til 1. inseminering

Sandsynlighed for succesfuld 

1. inseminering

0-3 (reference) 1a 0.5a

4 0.922b 0.4763b

5 0.897c 0.4663c

6 0.854d 0.4602de

7 0.831d 0.4588e

8 0.781e 0.4578e

9 0.748e 0.4576

a,b,c,d,e,f Der er statistisk sikker forskel på tal med forskellige bogstaver (P < 0.05).
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