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Teknikkens betydning for at minimere arbejdsforbruget ved malkning  
Snorri Sigurdsson (sns@seges.dk), SEGES P/S 
 
En vellykket malkning handler ikke kun om at opnå god mælkekvalitet, den skal også foregå 
så hurtigt som muligt men samtidigt skånsomt over for koen for at yversundheden ikke påvir-
kes. For at kunne minimere arbejdsforbruget ved malkningen er meget vigtigt at teknikken 
som bruges passer til formålet, som er at producere højkvalitets mælk med henhold til diver-
se kvalitetsparametre som celletal, kimtal mm. Endvidere har arbejdsforholdene, for både 
køer og folk, betydning for den vellykkede malkning. Sidst men ikke mindst vigtigt er at malk-
ningen foregår så ensartet som muligt for at både opnå en vellykket malkning og samtidigt 
opnå at minimere arbejdsforbruget ved malkningen 
 
Variation hos nutidens malkekøer giver udfordringer 
Der er mange genetiske parametre som påvirker arbejdstiden ved malkning men når man ser 
på mælkeproduktionsegenskaberne som vores køer har i dag, så ligner de slet ikke de køer 
som vi havde for kun 2-3 årtier siden. Trods meget stor avlsfremgang i rigtig retning har vi 
dog stadigvæk variation blandt køerne som eksempelvis forskellig ydelse samt forskelligt 
mælkeflow. Deres yverform er også varierende samt placering af patterne på yverne. Dertil 
kommer forskelligt form af patterne, deres længde og bredde samt pattespidsformen selv. Vi 
har også forholdsvis stor forskel på ydelsen mellem for- og bagyver som kan gøre det mere 
vanskelligt at malke koen jævnt på alle kirtler samtidigt. Nutidens køer er meget bedre bygget 
end deres ophav men vi ser dog stadigvæk køer som er forskellige i størrelsen som gør at 
det kan give udfordringer f.eks. med design af inventar i malkestald. 
 
Alle ovenstående problemer og variationer kan påvirke arbejdsforbruget ved malkningen ne-
gativt som følge af f.eks. større arbejdsforbrug ved aftørring af køer med dårlige pattespidse, 
øget arbejdsforbrug ved at rette op malkesæt hos køer med pattekopslupren, ventetid på 
grund af tidsrøvere blandt køerne og flere kunne nævnes. For at minimere arbejdsforbruget 
er derfor vigtigt at det udstyr som bruges imødekommer ovenstående variationer for at kunne 
malke køerne hurtigt men skånsomt. 
 
God teknik kan nedbringe arbejdsforbruget – få hjælp! 
Der findes i dag næsten utallige tekniske løsninger inden for malketeknik fra mange forskelli-
ge firmaer. De fleste prøver at imødekomme ovenstående forskellige parametre ved at tilbyde 
landmænd forholdsvis store malkecentraler som tømmes hurtigt af mælk som følge af deres 
design samt størrelsen på studserne til pattegummierne og for malkeslangen. Endvidere prø-
ver de fleste at have stor fokus på vakuumniveauet ved malkningen for at opnå hurtig malk-
ning men uden at det forårsager skader på køernes pattespidser. Der er også meget stort 
udvalg af pattegummier landmænd kan vælge imellem. De er af forskellige forme (som runde, 
firkantede, trekantede etc.), størrelser, materialer (som silikone), med ventiler eller ikke og 
flere. Det kan være uhyre svært at vælge rigtigt pattegummi men her kan en kvalitetsrådgiver 
hjælpe med at lave en måling under malkning for at kunne analysere digitalt hvordan malk-
ningen foregår og om der kan laves forbedringer i form af bedre arbejdsrutine ved malknin-
gen, en anden type pattegummi til besætningens køer og så videre. 
 
Med den rigtige malkecentral i hånden, udstyret med pattegummi tilpasset besætningen og 
forsynet med vakuum som giver den hurtigste men samtidig skånsomste malkning er det vig-
tigt at huske at hvis koen er forberedt ordenligt, så malkes hun hurtigt og er også færdigmal-
ket hurtigt. Her er uhyre vigtigt at holde øje med omkoblingsniveauet på malkesættet men 
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SEGES anbefaler i dag at indstille omkoblingsniveauet til 500-700 ml/minut ved 2 gange 
malkninger og 700-900 ml/minut ved 3 gange malkninger. Når omkoblingsniveauet ændres, 
anbefales det, at en kvalitetsrådgiver foretager en måling under malkningen, for at sikre at 
ændringen ikke har uventet indflydelse. 
 


