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● Hvorfor fedtsyre-analyser 

● Hvorfor urea-analyser 

● Præsentationen for landmanden
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FEDTSYRER I MÆLK  

● Fedtsyrer i mælken kan give et indblik i koens almene 

sundhed og vomfunktion

● En sund vom er vigtig for en sund ko

● Fedtsyresammensætningen i mælk varierer afhængigt 

indholdet i foderrationen

● Med inspiration fra Dave Barbano, Cornell University – de 

novo fedtsyrer på tankmælksprøver som indikation for 

vomsundhed

● Inspiration fra materiale fra SEGES (Bedre beslutninger 

gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætning) 

udarbejdet i forbindelse med SOBcows
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HOVEDKONKLUSIONER FRA 

TANKMÆLKSANALYSER CORNELL UNIVERSITY

● Den stærkeste korrelation mellem fedtsyrer 

kompositionen og koncentrationen af fedt og protein i 

mælk var med de novo fedtsyrer 

● De novo fedtsyre niveauet kan derfor bruges som et 

barometer for vomsundhed og vom funktion. 

● Derfor kan fodring og management der øger de novo

syntesen også give mulighed for øget niveau af fedt og 

protein % i mælken. 
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DE NOVO FEDTSYRER I 

YDELSESKONTROLLEN

● De novo fedtsyrer dannes i vommen ud fra acetat og 

buterate som begge dannes i vommen ved 

nedbrydning af foderet 

● Jo mere acetate og buterate der dannes i vommen des 

mere de novo fedtsyrer dannes i yveret 

● Muligheden for at måle pH i vommen er besværlig og 

smertefuld, derfor er det godt nu at have kendskab til 

andelen af de novo fedtsyrer i mælken, som kan give 

en indikator for sundheden i vommen
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VIGTIGT OM FEDTSYRER I MÆLK

● Varierer over sæson og kan påvirkes af foderrationen 

(tildeling af foderfedt og andre fedtkilder) 

● Fedtsyreprofilen varierer mellem til racerne 

● Der udvikles og undersøges hele tiden hvordan vi giver 

den bedst mulige information omkring fedtsyrer i mælk 

videre til landmændene, så det er til mest mulig gavn 

● Fedtsyremålinger på tankmælk er startet op flere 

steder i USA og har enkelte steder været i gang i mere 

end 1 år 
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BRUG AF NYE RYK REGISTRERINGER

● Fedtsyrer der vises er: de novo, mixed og preformed

● De novo: dannes i yveret og giver en indikator for 

vomsundhed. 

● Mixed: er blandt andet C:16 som både kan dannes som de 

novo eller komme fra foderet. 

● Preformed: kommer direkte fra foder via blod til mælken. 

● Analyse på gruppeniveau ud fra resultater på enkeltko
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BAGGRUNDEN FOR AT TAGE FAT I UREA

ANALYSER PÅ ENKELTKO NIVEAU

● Forsøg viser at optimal råprotein % i en foderration er 16,5 
% til maksimal ydelse og minimal N emission (Holstein) 

● 75 % af alle danske besætninger fodrer med mere end 16,5 
% råprotein i rationen. 

● 19 % af besætningerne i Danmark har mere end 300 køer 

● 42 % af danske malkekøer befinder sig i besætninger med 
mere end 300 køer

● Mere end 300 køer giver muligheder for gruppeinddeling i 
besætningen samt fodring der mere specifikt er tilpasset de 
enkelte grupper af køer. 

● Grupper giver mulighed for fodring efter den enkelte 
gruppes behov for protein og vil i nogen grad minimere 
risikoen for overforsyning og stor udskillelse af N
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HVORFOR UREA ANALYSER PÅ
ENKELTKO NIVEAU

• Urea er et affaldsprodukt
som følge af
proteintildeling og 
proteinudnyttelse hos 
kvæg. 

• Urea i mælken er et 
spejlbillede af
ureaniveauet i blod

• Optimal ureaniveau i
mælk er 3-5 mmol/l. 

• Udskillelse af urea er en
energikrævende process 
for koen. Nedbrydning og 
udskillelse af 1 kg 
overskydende protein 
koster 0,8 FE for koen.  
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HVORFOR UREA ANALYSER PÅ ENKELTKO

NIVEAU
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FORSKNINGSPROJEKT WISCONSIN

% råprotein af tørstof

13,5 15,0 16,5 17,9 19,4

Tørstof kg/d 22,3 22,2 23,0 22,3 22,9

Mælkeydelse kg/d 36,3 37,2 38,3 36,6 37,0

Fedt % 3,14 3,27 3,27 3,47 3,44

Protein % 3,09 3,15 3,09 3,18 3,16

Urea i mælk mg/dl 7,7 8,5 11,2 13,0 15,6

28. juli 202211...|

Forsøg lavet på Holstein køer 

Maksimal ydelse og minimal N udskillelse 16,5 % råprotein

Danske besætninger fodre med langt mere råprotein

Vi skal udfordre niveauet af råprotein og forsøge at minimere 

overskuddet af N i besætningerne. 



UREA ANALYSER PÅ ENKELTKO NIVEAU –

HVAD KAN DET? 

● Urea målinger på enkeltko niveau giver muligheden for at 
finde en bestemt gruppes niveau. 

● Dermed kan man få indblik i mindre gruppers protein 
udnyttelse. 

● Mulighed for at optimere på proteintildelingen i den enkelte 
gruppe
● Tildeles for meget protein til den enkelte gruppe af dyr, har man 

et højt ureatal, mens ureatallet vil være lavt ved for lav tildeling af 
protein. 

● For stor tildeling af protein er dyrt i foder. For lille tildeling af 
protein er dyrt i produktivitet. 

● Ureatallet er en guide til at man måske har nogle 
udfordringer i besætningen der skal tages hånd om. 
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VIGTIGT AT HUSKE PÅ OMKRING UREA

● Hver besætning har sit eget unikke ureaniveau

● Besætningens ureatal kan ikke sammenlignes med 

naboens

● Ureaniveauet i mælk er let påvirkeligt

● Der kan ske udsving i ureatallet, særligt for økologer, 

når køerne sættes på græs pga. den pludselige 

ændring i fodring. 
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HVORDAN PRÆSENTERES FEDTSYRER OG 

UREA FOR LANDMANDEN

● DMS/Power-BI præsentation 

14...| April 20, 2015



HVORDAN OPNÅR VI EN VELFUNGERENDE 

VOM – OM UREA OG FEDTSYRER 

● For at opnå en velfungerende vom kræves det at 
fodringen er i orden. 

● Optimal niveau af råprotein ved et niveau af urea i 
mælken på ca. 3-5 mmol/l 

● De novo fedtsyrer er en indikator for vomfunktionen. 
Når acetat og buterat findes i passende mængder i 
vommen dannes de novo fedtsyrer i mælken. Derfor 
kan målinger på de novo fedtsyrer være en indikator 
for vomfunktionen. 

● Analyser af mælken for urea og fedtsyrer giver 
mulighed for at få indblik i koens velbefindende.  
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