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I begyndelsen af juni annoncerede 
Miljø- og Fødevareministeriet en 
stigning i kravene til udnyttelse 
af kvælstof i husdyrgødning. 
Kravene forventes indført fra 
gødningsåret 2020-21. For 
kvæggylle øges kravet fra 70 til 
75 pct. inklusiv eftervirkning. For 
dybstrøelse fra kvæg stiger kravet 
fra 45 til 50 pct. 

Alt andet lige betyder 
stramningerne for konventionelle 
brug, at kvoten for indkøb af 
handelsgødning reduceres 
med op til 9-12 kg kvælstof 
pr. ha afhængig af, om man 
er undtagelsesbrug eller ej. 
For økologiske brug betyder 
det, at der kan tilføres 6-10 kg 
udnyttet kvælstof mindre pr. ha 
afhængig af, hvilken økonomisk 
tilskudsordning man er på, og 
hvor stor en andel dybstrøelse 
man anvender.

Hvad betyder de øgede krav 
i praksis?
Som udgangspunkt er de 
danske kvælstofregler indrettet 
sådan, at ved en gennemsnitlig 
mulig kvælstofudnyttelse 
i husdyrgødningen og et 
gennemsnitligt kvælstofbehov i 
marken, så gødskes afgrøderne 
netop optimalt. Så det kritiske 

spørgsmål er her, om det reelt 
er muligt at udnytte kvælstoffet 
i gyllen og dybstrøelsen med 
henholdsvis 75 og 50 pct.? 

SEGES har gennem mange 
år udført landsforsøg med 
husdyrgødning med forskellig 
udbringningsteknologi, forskellige 
tidspunkter og forskellige 
tilsætningsstoffer. Ud fra 
forsøgene, og suppleret med 
forsøg fra bl.a. Aarhus Universitet, 
har vi opstillet tabeller med de 
kvælstofudnyttelser, som man kan 
opnå ved god landmandspraksis. 

Sådan opfylder du kravene
Konklusionen er, at det i de 
fleste tilfælde faktisk er muligt at 
opnå mindst 75 pct. udnyttelse 
af kvæggyllen. Der er imidlertid 
ingen tvivl om, at det bliver en 
udfordring. For at nå kravet, skal 
husdyrgødningsanvendelsen på 
bedriften være helt i top. Det 
vil fx sige, at nedfældning og 
forsuring skal ske efter forskrif-
terne, og husdyrgødningen kun 
skal udbringes under vejrforhold 
og tidspunkter på året, hvor 
virkningen er optimal. 

For dybstrøelse kan man 
på tilsvarende vis opnå 50 pct. 
udnyttelse. Det gælder især, hvis 

størsteparten af dybstrøelsen 
nedpløjes om foråret. 

Der arbejdes på en løsning 
for økologerne
For økologer kan det være 
vanskeligere at tilpasse sig de nye 
krav, da der her ikke er mulighed 
for bl.a. forsuring og anvendelse 
af nitrifikationshæmmere. 
Landbrug & Fødevarer, har 
derfor rettet henvendelse til 
fødevareminister Mogens Jensen 
og opfordret til, at man, inden 
bekendtgørelsen træder i kraft, 
finder en løsning, så vilkårene 
for økologiske husdyrbrug 
ikke forringes af de skærpede 
udnyttelseskrav. 

Det er bemærket i 
ministeriets meddelelse, at 
der vil blive behov for særlige 
tiltag for økologerne. En af de 
muligheder, der undersøges, er, 
om tildelingsgrænserne, der i dag 
hedder 60 eller 100 kg udnyttet 
kvælstof, kan hæves, så de 
kompenserer for de virkemidler, 
som økologerne ikke har adgang 
til. 

/TORKILD BIRKMOSE, LEIF KNUDSEN OG 
SVEN HERMANSEN, SEGES

Kan det overhovedet lade sig gøre i praksis at leve op til de nye krav, som forventes indført fra 
gødningsåret 2020-2021? Ja – hvis samtlige led i gødskningen sker efter alle kunstens regler.

Kravene til udnyttelse af 
husdyrgødning stiger 
- hvad betyder det for dig?

Derfor indføres kravet

Indholdet af nitrat i grundvandet falder ikke alle steder. Derfor har EU forlangt, at der gøres noget 
ekstra for at leve op til Nitratdirektivet. Det indebærer blandt andet, at udnyttelseskravet til 
husdyrgødning skærpes – for kvæggylle og dybstrøelse med 5 pct. 

Foto: SEGES
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Sådan stabiliserer du 
fuldfoder i sommervarmen

Optimer din vanding med Vandregnskab Online

Pas på salmonellasmitte af 
kvæg på græs

Tip til tavlemødet: Styr på klovene?

Du kommer langt ved at vælge den rette ensilage til sommerbrug. Kaliumsorbat kan også 
være en god løsning, hvis fuldfoderet vil tage varme i sommerperioden.

Drop mavefornemmelsen og hold styr på vandingskapacitet, nedbør og afgrødernes vandbalance med Vandregnskab Online.

På grund af smitterisikoen har du pligt til at sætte forsvarligt hegn om dine dyr på græs, hvis 
din besætning er smittet med salmonella. Er din besætning salmonellafri, så orienter dig 
om status på græssende dyr i nærheden. 

Tag en snak om de bedste rutiner for klovbeskæring og klovbehandling.

Når fuldfoderet bliver varmt på foderbordet, skyl-
des det uønsket vækst af bakterier og gærsvampe. 
Varmedannelse af fuldfoder er stærkt uønsket. 
Det medfører kraftigt fald i foderets indhold af 
letomsættelige kulhydrater og potentiel skadelig 
opformering af mikroorganismer, der kan gøre fo-
deret uappetitligt og hæmme omsætningen i vom-
men på koen. Tjek derfor foderet på foderbordet 
og foderresten, og sæt straks ind hvis foderet ikke 
er i orden – eller allerbedst: Undgå at varmedan-
nelse overhovedet opstår.

Stakken kan ikke reddes med syre
En god ensilagekvalitet er fundamentet for godt 
fuldfoder. Start derfor med at vælge den rigtige 
ensilage til udfodring i sommerperioden. Ensila-
gen skal ikke være for tør (tørstof 32 – 35 pct.), 
den skal være kørt godt sammen og ligge i en silo 
med god fremdrift (20 – 30 cm om dagen). Afgrø-
den skal være let ensilerbar og uden nævneværdi-
ge forureninger. Dæk ikke for meget af ad gangen 
og oprethold et højt tryk på folien med sandsæk-
ke, ekstra dæk, eller hvis muligt 20 cm, jord eller 
sand. Du kan ikke redde begyndende varmedan-
nelse i ensilage ved at hælde syre på overfladen. 
Brug i stedet kræfterne på at lægge mere vægt 
oven på folien, så der er så lidt luft som muligt i de 
øverste lag af ensilagen.

Kaliumsorbat er nem tørsyre
Kaliumsorbat er en arbejdsvenlig tørsyre som kan 
stabilisere fuldfoder ved en dosering på 200 - 400 
gram/ton fuldfoder (effekten af 400 gram svarer 
til effekten af 3 L propionsyre/ton). Tilsæt kali-
umsorbat tidligt i blandeprocessen. Hvis du ikke 
blander kraftigt, kan stoffet opløses i vand inden 
tilsætning. 

Brug af kaliumsorbat som rent stof kræver 
HACCP-registrering og et kvalitetsstyringssystem 
på bedriften. Stoffet kan også købes i forskellige 
blandingsprodukter, som ikke kræver HACCP. 
Regn med ca. 40 kr./kg for det rene stof når du 
skal sammenligne priser på blandingsprodukter.

Fodersalt virker ikke alene
Fodersalt op til 500 g pr. ko pr. dag tvinger køerne 
til at drikke mere vand om sommeren og stabilise-
rer foderet. Særligt giver fodersalt en kraftig for-
øgelse af effekten af kaliumsorbat og propionsyre. 
Effekten af salt alene er ikke så stor. Vær opmærk-
som på, at 500 g fodersalt betyder ca. 30 liter urin 
mere pr. ko pr. dag og det skal køres ud igen. 

Erfaringen med at bruge store mængder foder-
salt er fortsat begrænset og eksperimenterende, 
men sammen med en god vandforsyning har vi 
måske her et middel til nedsat varmestress.

/ NIELS BASTIAN KRISTENSEN, SEGES

Hvis der kom 20 millimeter regn i går, kan vi vel 
godt indstille markvandingen i dag? Måske – men 
ikke nødvendigvis. Hvis du vil hjælpe afgrøderne 
bedst muligt og holde styr på deres vandbalance i 
forhold til din vandingskapacitet, bør du ifølge se-
niorkonsulent Peter Hvid Laursen, SEGES – i stedet 
for at benytte mavefornemmelsen, registrere din 
vanding i Vandregnskab Online. 

”Hvis man fx i juni måned har vandet to – tre 
gange, og der er kommet nedbør i perioder, er det 
reelt ikke muligt at have overblik over hvilke mar-
ker, der er forsynet 100 pct. og hvilke marker, der 
er underforsynede, hvis man ikke registrerer van-
dingen. Og det er Vandregnskab Online rigtig godt 
til,” forklarer Peter Hvid Laursen. 

Vandregnskab Online holder styr på hvor meget 
vand, du har brugt, og hvor meget afgrøderne bru-
ger på de enkelte marker – og det sammenholdes 
så med nedbørsdata. Det er tilmed muligt at op-
dele markerne i vandingsspor, så man ved præcis, 
hvor man er kommet til, hvis regnen kommer i så 
store mængder, at vandingsmaskinerne kan tage 
en pause.

”Man kan også komme i en situation, hvor 
det bedst betaler sig at fravælge at vande nogle 
marker på forhånd fremfor at være på bagkant 
med alle – og måske skal du fortsætte med 
at vande, selvom det begynder at regne. De 
beslutninger kan Vandregnskab Online hjælpe 
dig med at træffe,” forklarer Peter Hvid Laursen 

og tilføjer, at nøgleordene er styring, overblik og 
kapacitet.

Du kan prøve Vandregnskab Online gratis i en 
periode – se mere på: www.seges.dk/da-dk/soft-
ware/plante/vandregnskab

Få mere at vide i filmen Vandregnskab Online, 
hvor bl.a. mælkeproducent Kasper Clausen, 
Vejgården I/S forklarer, hvordan han bruger det. 
Scan QR-koen eller find filmen på www.seges.tv.

/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES

Vær opmærksom på, at alle besætninger i salmo-
nellaniveau-2 eller -3 ifølge salmonellabekendtgø-
relsen skal sikre, at der sættes forsvarligt hegn 
om dyrene, når de går på græs, så de holdes fysisk 
adskilt fra dyr fra andre besætninger. Hvert år i 
sensommeren og efteråret ses nemlig en stigning 
i antallet af positive salmonellaprøver i kvægbe-
sætningerne, og en af årsagerne kan meget vel væ-
re, at dyrene smittes, når de er på græs.  Hvis din 
besætning er i niveau-1, bør du derfor tilsvarende 
orientere dig om, hvilke andre dyr der befinder sig 
i nærheden af dine dyr og sikre, at der er forsvar-
ligt hegnet. Hvis din besætning er i niveau-2, skal 
du tjekke strøm og hegn ofte for at kontrollere, at 
det er intakt.

Hvis uheldet er sket
Hvis det sker, at dine dyr kommer i kontakt med 
andre kreaturer i løbet af afgræsningsperioden 
– enten fordi dine dyr bryder ud, eller andre dyr 

bryder ind til dine, så er det vigtigt at sikre, at dy-
rene ikke har været udsat for smitte. Tjek, hvilken 
besætning dyrene kommer fra og spørg ind til sal-
monellastatus, eller slå det op på chr.fvst.dk. Hvis 
dyrene stammer fra en niveau-1 besætning, som 
sandsynligvis er fri for salmonella, er det alligevel 
vigtigt at spørge ind til prøveværdierne, om be-
sætningen tidligere har været i niveau -2, og om 
der evt. er taget blodprøver i besætningen for ny-
lig. Hvis svarene antyder en risiko for, at dine dyr 
har været udsat for smitte, bør det undersøges ved 
at teste dyrene via blodprøver tidligst tre uger fra 
datoen for sammenrend. Det skal vel at mærke ske 
inden, de kommer tilbage til resten af besætnin-
gens dyr for ikke at medbringe smitte. Hvis der fin-
des positive dyr i sådan et tilfælde, skal du drøfte 
en videre handlingsplan for dyrene i flokken med 
din praktiserende dyrlæge.

/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES

En meget vigtig brik i at forebygge halthed hos 
køerne er regelmæssig klovbeskæring. Men har I 
helt styr på, hvornår de skal beskæres, og hvordan 
de skal behandles? Mange laver klovbehandling, 
men mange laver også fejl. Under alle omstændig-
heder er det måske en god idé at repetere og tage 
en snak om best practice. 

Se fx filmen Beskæring af normale klove på 
seges.tv sammen. I kan også bruge 20 minutter 
på at tage SEGES’ gratis digitale kursus Værd at 
vide om klovbehandling. Find det på seges.dk/
digitalekurser. 

SEGES anbefaler, at køerne klovbeskæres to-tre 
måneder før forventet kælvning, ca. to måneder 
efter kælvning samt en til to gange mere inden 
beskæring ved goldning. 

Se filmen Beskæring af normale klove her, eller 
find den på www.seges.tv

/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES

Kaliumsorbat er en tørsyre, der er nem at arbejde 
med, men det kræver HACCP-registrering, hvis 
den bruges som rent stof. Foto: SEGES.

Tjek, hvilken besætning dyrene kommer fra og 
spørg ind til salmonellastatus, hvis dine dyr har 
haft kontakt med andre på græs. Foto: SEGES.

Vandregnskab Online holder styr på hvor meget vand, 
du har brugt, og hvor meget afgrøderne bruger på de 
enkelte marker – og det sammenholdes så med ned-
børsdata. Foto: SEGES.
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Holdbare køer gavner 
klimaet

To formalingsmøller har vist lovende resultater i arbejdet med at gøre det teknisk muligt at 
bruge rapsfrø som fodermiddel. Nu skal der ses på holdbarhed og effekt på ydelse.

Sunde køer, der lever længe i besætningen, er med til at reducere 
besætningens klimaaftryk.

Hammermøller, skivemøller og valsemøller snurrede 
lystigt om kap på Forsøgscenter Foulum en tirsdag i 
maj. Målet var at finde den mølletype, der bedst knu-
ser det lille hårde, men olieholdige rapsfrø. At finde 
den gode knusning er nemlig en vigtig brik i at gøre 
raps anvendelig som klimavenligt foder til malkekøer.   

”Fedt er et af de fodertiltag, der indtil videre med 
størst sikkerhed reducerer køernes udskillelse af me-
tan. Og her forventes raps at være en rigtig god kilde 
som erstatning for det – i klimamæssig sammenhæng 
–  udskældte palmefedt,” forklarer chefkonsulent 
Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES.

Han står i spidsen for et to-årigt projekt, der ved at 
gøre det muligt at fodre køerne med rapsfrø, skal sikre 
en mere klimavenlig – og sundere mælk ved at øge 
fedtsyretildelingen. En af udfordringerne med rapsfrø 
er imidlertid, at de skal knuses før opfodring, hvilket er 
vanskeligt, fordi det er et meget hårdt og lille frø.

Gode resultater med hammer- og skivemølle
”Vores afprøvning af forskellige mølletyper har vist, at 
både hammermøllen og skivemøllen med den rigtige 
indstilling kan formale rapsen, så der ikke er nogle hele 
frø tilbage i malegodset,” forklarer Nicolaj Ingemann. 

Til gengæld giver traditionelle valsetyper i følge 
chefkonsulenten udfordringer, idet der enten passerer 
en alt for høj andel hele frø igennem, eller også går val-
sen ’død’ i frøene, når valserne stilles tættere sammen. 
Et tilfredsstillende flow af rapsfrøene gennem valsen, 
samtidig med at alle frøene ’trykkes’, har dermed vist 
sig at være en udfordring. Dog indikerer testen, at val-
setyper uden remtræk, og med anden udformning af 
valsehjul end de traditionelle, formentlig er i stand til 
at give en tilfredsstillende valsning.  

”Så med flere mølletyper, der med rette indstilling 
kan bruges, er vi kommet et vigtigt skridt på vejen mod 
fodring med rapsfrø,” mener chefkonsulenten. 

Første skridt er taget mod 
klimavenlig fodring med raps

Holdbare køer er ikke kun godt for økonomien og 
dyrevelfærden. Med holdbare køer kan du også 
reducere mælkens klimaaftryk. Det skyldes, at den 
klimabelastning, der stammer fra koens opvækst, 
kan fordeles på en højere livsydelse. Med bedre 
holdbarhed kan du også reducere kvieopdrættet, 
og det er noget, der batter i klimaregnskabet, fordi 
besætningens samlede metanproduktion reduce-
res med færre dyr og sparet foder. 

Eksempel på effekt ved lavere 
udskiftningsprocent
Ved at sænke udskiftningsprocenten reducerer 
man antallet af kvier, der er nødvendige for at 
udskifte køerne. Hvis kælvningsalderen er 24 må-
neder og udskiftningsprocenten er 40, skal der 89 
kvier til pr. 100 køer, når man medregner, at nogle 

kvier ikke når hele vejen til at blive en malkeko. 
Hvis man reducerer udskiftningsprocenten til 35 
pct., har man kun brug for 77 kvier. 

Effekten på klimaet vil variere afhængigt af 
kælvningsalderen. Jo lavere kælvningsalder, jo 
mindre klimaaftryk, forudsat at man fortsat laver 
kvier af en rimelig størrelse/kvalitet. I ovennævnte 
eksempel vil en reduktion af udskiftningsprocen-
ten fra de 40 til 35 betyde en reduktion af det 
samlede klimaaftryk på 65.000 kg CO2 eq., sva-
rende til 5 pct. reduktion af mælkens klimaaftryk 
beregnet i DMS NorFor. En vigtig forudsætning 
for denne klimareduktion er naturligvis, at besæt-
ningen har en god reproduktion, og at køerne, der 
bliver ældre, opretholder en fornuftig sundhed og 
mælkeydelse.

/MARTIN ØVLI KRISTENSEN OG NICOLAJ INGEMANN, SEGES

KvægNyt ønsker god sommer til alle. 
Vi er tilbage 7. august.

God sommer 

Sæt  
i kalenderen

Holdbarhed og effekt på ydelsen
Næste skridt bliver bl.a. at analysere prøver af den for-
malede raps under forskelligt tørstofindhold. Hypo-
tesen er, at jo højere tørstofindhold jo mindre harsker 
fedtet i de formalede rapsfrø. 

”Desuden er vi ved at planlægge afprøvninger hos 
mælkeproducenter, hvor vi vil undersøge, hvordan 
fodring med rapsen påvirker køernes ydelse og foder-
optagelse,” fortæller Nicolaj Ingemann.

/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES
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Skivemøllen er en af de mølletyper, der har vist sig 
at kunne formale rapsen, så der ikke er nogle hele 
frø tilbage. Foto: SEGES


