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Optimal udnyttelse af automatisk malkning (AMS) er afhængig af, at køerne frivilligt opsøger 

malkerobotten. For at sikre den ønskede malkefrekvens er det almindelig praksis at bruge 

kraftfoder som lokkemiddel i malkerobotten, da malketrangen alene ofte ikke er nok for at opnå 

den ønskede malkefrekvens. Separat tildeling af store mængder kraftfoder er dog ikke ønskeligt, 

da det kan have en negativ effekt på vommiljøet samtidig med, at det kan reducere 

fodereffektiviteten. Der er derfor behov for kraftfodermidler, der er så attraktive for malkekøerne, at 

de kan anvendes som lokkemiddel i malkerobotten i små mængder. Formålet med disse forsøg 

har derfor været at undersøge, hvilke kraftfodermidler køerne finder attraktive.  

Et intensivt cafeteriaforsøg i AU-Foulums stalde, med 27 fodermidler testet i 9 delforsøg, har vist, 

at køer klart kan skelne mellem forskellige kraftfodermidler og har præference for nogle fodermidler 

i forhold til andre, når flere fodermidler tilbydes samtidigt.  

Efterfølgende er en række kraftfodermidler testet i malkerobotten på Danmarks 

Kvægforskningscenter (DKC). Vigtigste responser var effekten på besøgsfrekvensen, og 

mængden af kraftfoder efterladt i robotten. 19 forskellige kraftfodermidler blev testet i 9 delforsøg, 

udført som overkrydsningsforsøg eller som romerkvadrat på henholdsvis 14 og 7 dages perioder. 

Otte delforsøg blev udført med Jersey køer, mens ét delforsøg blev udført med Holstein køer. I alle 

delforsøg indgik et standardkraftfoder, som er en kommerciel robotkraftfoderblanding. Mængden af 

kraftfoder udfodret i robotten var maks. 3 kg pr. dag og mængden pr. besøg var afhængig af tiden 

fra sidste malkning. Flydende melasse blev dog tildelt i meget mindre mængde (116g/besøg) end 

kraftfoder. Kraftfoder, efterladt i robotten ved endt besøg, blev fjernet og vejet.  

Figur 1 viser besøgsfrekvensen ved de forskellige kraftfodermidler relativt til standardkraftfoderet. 

OmegaByg (kommerciel kraftfoderblanding med 20 % syrnet dampvalset byg), bærme og Lacpro 

(proteinrig kraftfoderblanding udviklet til nykælvere) var de fodermidler, der gav den højeste 

besøgsfrekvens, mens soyaskrå og flydende melasse gav den laveste besøgsfrekvens. En række 

kraftfodermidler gav samme besøgsfrekvens som standardkraftfoderet. Figur 2 viser andelen af 

rester, som køerne har efterladt i malkerobotten. Generelt har de kraftfodermidler, der gav en høj 

besøgsfrekvens en lille andel af rester og vice versa. Dette viser, at der er kraftfodermidler, som 

køerne foretrækker frem for andre, da de oftere opsøger robotten for at få adgang til fodermidlet, 

samtidig med at de æder en større del af den tildelte mængde. Forskellene i besøgsfrekvensen er 

dog minimale mellem mange af kraftfodermidlerne. Dette kan skyldes, at små smagsforskelle slår 

ud, når køerne har valgmuligheder mellem forskellige kraftfodermidler, men er for små til at slå 

igennem, når køerne kun får tildelt ét kraftfodermiddel ad gangen.      
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Figur 1: Besøgsfrekvensen for de testede kraftfodermidler relativt til standardkraftfoderet. Angivne 

mængder er tilbudt pr. dag. P: Pelleteret med angivelse af pille diameter i mm; F: Flydende 

melasse (116g/besøg); V: Valset byg; R: Råvarer; *: Forskellig fra standardkraftfoderet (P<0,05). 

 

 

 

Figur 2: Mængde af kraftfoder efterladt i robotten som difference til standardkraftfoderet. Angivne 

mængder er tilbudt pr. dag. P: Pelleteret med angivelse af pille diameter i mm; F: Flydende 

melasse (116g/besøg); V: Valset byg; R: Råvarer; *: Forskellig fra standardkraftfoderet (P<0,05). 


