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Forord

Automatisk malkning har vundet indpas i Danmark og byder på mange fordele
og spændende udfordringer for erhvervet og forskningen. Generelt synes velfærden
at være godt tilgodeset i disse nye staldsystemer. Produktionsmæssigt kan der være
væsentlige forskelle på, hvordan systemet fungerer under staldfodring og under af-
græsning. Afgræsning i forbindelse med den automatiske malkning har været gen-
stand for en del debat, fordi arbejdsforbruget ofte stiger under afgræsning modsat
konventionelle staldsystemer. Ofte kan køerne hente billige foderenheder i marken
ved afgræsning, hvilket så bør kunne kompensere for et fald i malkefrekvens og
mælkeydelse og en stigning i arbejdsforbruget.

Denne DJF-rapport belyser problemstillingen yderligere. DJF-rapporten er udar-
bejdet som en del af Christian Rauns specialeprojekt ved Den Kongelige Veterinær-
og Landbohøjskole, Inst. for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, med Niels Rørbech
som hovedvejleder. Rapporten bygger hovedsageligt på dataindsamling fra tre AMS-
bedrifter i afgræsningssæsonen 2000, hvor vi gerne vil rette en stor tak til gårdejerne
Bjarne Jensen, Iver Straarup og Peter Tilma for at deltage i undersøgelsen og udføre
det ekstra arbejde ved dataindsamlingen. Der rettes desuden tak til Lely Danmark og
Mullerup Staldteknik for samarbejdet vedrørende overførsel af data fra de tre be-
drifter.

For inspiration i opstartsfasen, hjælp til praktiske problemer undervejs samt kon-
struktiv kritik takkes Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for
Bygninger og Maskiner.

Forskningscenter Foulum
Maj 2001

Niels Agergaard
Forskningschef
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Sammendrag

Formålet var at undersøge afgræsningens effekt på malkefrekvens og mælkeydel-
se i et automatisk malkesystem (AMS) og desuden at vurdere de driftsøkonomiske
konsekvenser af at inddrage afgræsning i AMS på bedriftsniveau.

Undersøgelsen bygger på registreringer fra tre AMS-bedrifter med ca. 65 årskøer i
afgræsningssæsonen 2000. En bedrift anvendte hovedsageligt døgnafgræsning og
opnåede en moderat græsoptagelse fra 6 til 9 FE pr. ko pr. dag. På de to øvrige be-
drifter kunne afgræsningsstrategien hovedsageligt betegnes som motionsfold, og de
opnåede en græsoptagelse på mindre end 2,2 FE pr. ko pr. dag.

Inddragelse af afgræsningen medførte en mere synkroniseret adfærd hos køerne,
hvilket ændrede fordelingen af malkninger over døgnet. Dette resulterede i et lavere
antal malkninger i malkeenheden pr. dag. Stigende græsoptagelse øgede denne ef-
fekt. På bedriften med døgnafgræsning var malkefrekvensen op til 0,50 malkninger
pr. ko pr. dag lavere i afgræsningsperioden end i den efterfølgende periode på stald.
Malkefrekvensen ved døgnafgræsning faldt med faldende daglængde over somme-
ren. På de to øvrige bedrifter var malkefrekvensen henholdsvis 0,17 malkninger pr.
ko pr. dag højere og 0,46 malkninger pr. ko pr. dag lavere ved afgræsning i juli end i
den efterfølgende periode på stald. Varierende antal malkende køer i AMS-systemet
var medvirkende til, at malkefrekvensen i afgræsningsperioden ikke på alle bedrifter
var lavere ved afgræsning end i den efterfølgende periode på stald. Malkefrekvensen
for 1. laktationskøer var i mindre grad påvirket af afgræsningen end 2. laktations- og
øvrige køer. Ved moderat afgræsning blev det fundet, at malkefrekvensen for køer
indtil 200 dage efter kælvning faldt mere end køer i et senere laktationsstadie.

På bedriften med moderat græsoptagelse faldt mælkeydelsen i juni og juli ca. tre
kg pr. ko pr. dag, men efterfulgtes af en tilsvarende stigning i efterårsperioden. På de
to øvrige bedrifter var mælkeydelsen størst i juli måned og herefter faldende.

Mælkeydelsen steg mellem 6 og 10% ved reduktion af malkeintervallet fra 12 til 8
timer. Ydelsesresponset faldt ved stigende afstand fra kælvning. Derimod betød re-
duktion af malkeintervallet fra 12 til 8 timer en stigning i mælkeydelsen på 12, 9 og
7% for køer henholdsvis 5-100, 101-200 og 201-305 dage efter kælvning.

Modelberegninger viser, at ændret kælvningsfordeling kan reducere ydelsesfaldet
som følge af øget malkeinterval ved afgræsning. De valgte kælvningsfordelinger på-
virkede dog kun mælkeydelsen ca. 1% i forhold til den samlede mælkeproduktion på
årsbasis. Det konkluderes, at inddragelse af afgræsning i et AMS kan være økono-
misk fordelagtig på trods af et fald i malkefrekvens. Der er beregnet stigende indtje-
ning ved stigende græsoptagelse.
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Summary

The objective of this study was to investigate the effect of grazing on milking fre-
quency and milk yield in an automatic milking system (AMS). The economic conse-
quences of combining grazing and AMS were also calculated on a farm basis.

The study was based on data from three commercial dairy farms with AMS and a
herd size of approximately 65 cows. On one farm, cows grazed day and night from
May to August and the grass intake was moderate, from 6 to 9 Scandinavian Feed
Units (SFU) per cow per day. On the other two farms, cows were mainly fed in the
feeding area and had access to pasture during the day. The calculated grass intake on
these farms was less than 2.2 SFU per cow per day.

Grazing increased the synchronized behaviour of the cows. This, in turn, changed
the distribution of milkings over the day and decreased the total daily number of
milkings in the milking unit; a higher grass intake increased this effect. The milking
frequency on the farm with unrestricted grazing was up to 0.50 milkings per cow per
day lower with grazing compared with the period after grazing. The milking frequ-
ency decreased with decreasing day length over the summer with unrestricted gra-
zing. On the second farm, the milking frequency was 0.17 milkings per cow per day
higher in July compared with the period after grazing. On the third farm, the milking
frequency was 0.46 milkings per day per cow lower in July compared with the period
after grazing. A varied number of lactating cows is one reason for the fact that mil-
king frequency was not lower under grazing conditions than under zero-grazing on
all farms. For first lactation cows, the milking frequency was less affected by grazing
than for second lactation and older cows. With moderate grass intake, the milking
frequency for cows less than 200 days postpartum decreased more than for cows in a
later stage of lactation.

On the farm with moderate grass intake, milk yield decreased by approximately 3
kg per cow per day in June and July, but increased afterwards to normal level. On
the two other farms, milk yield was highest in July and decreased afterwards.

A reduction of the milking interval from 12 to 8 hours increased milk yield by 6 to
10% on the three farms. The response of milk yield to the milking interval decreased
by later stages of lactation. Increasing the milking interval from 8 to 12 hours increa-
sed milk yield by 12, 9 and 7% for cows 5-100, 101-200 and 201-305 days postpartum,
respectively.

A model calculation showed that changing the calving spread over the year can
reduce yield loss, as a consequence of longer milking intervals during grazing. As
shown, the calving spread only changed milk yield one percent of total milk produc-
tion. It is concluded that grazing and AMS can be combined without necessarily re-
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ducing the income, in spite of a decreased milking frequency. Income increased with
grass intake.
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Indledning

Det første Automatiske Malke System (AMS) blev indsat i Danmark i Januar 1998.
Siden er der sket en hurtig udvikling således, at der pr. marts 2001 var i alt 100 be-
sætninger, hvor malkningen foregik automatisk (Justesen et al., 2001). Desuden må
det forventes, at antallet af AMS-systemer stiger i fremtiden.

Afgræsning til malkekøer er interessant på baggrund af flere aspekter. Krohn et al.
(1992) fandt, at køer foretrækker at opholde sig på græs fremfor indendørs i sengebå-
se. Dette viser, at inddragelse af afgræsning til malkekøer kan give velfærdsfordele.
Desuden er afgræsning billigere end staldfodring på grund af reducerede udfod-
rings- og lagringsomkostninger (Anonym, 2000).

Igennem halvfemserne har antallet af økologiske bedrifter været stigende. I de
økologiske regler er indeholdt krav om, at økologiske malkekøer skal på græs 150
dage om året (Anonym, 1998a). Dette stiller direkte krav om inddragelse af afgræs-
ning i økologiske AMS-bedrifter.

AMS-systemer er kendetegnet ved, at køerne selvstændigt skal komme til den
Automatiske Malke Enhed (AME) jævnt fordelt over døgnet, for at den højeste mal-
kefrekvens opnås. Ketelaar-de-Lauwere et al. (1999) undersøgte fordelingen af malk-
ninger over døgnet i et AMS-system med 24 malkende køer ved henholdsvis ingen,
dag- og døgnafgræsning. Figur 1 viser fordelingen af malkninger over døgnet angi-
vet ved de forskellige afgræsningsstrategier.

Figur 1. Fordeling af besøg i malkeenheden i et AMS-system over døgnet ved hen-
holdsvis ingen, dag- og døgnafgræsning (Ketelaar-de-Lauwere et al., 1999). Distri-
bution of visits to the milking unit in an AMS-system over 24 hours at zero grazing,
restricted grazing, and unrestricted grazing, respectively.
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Figur 2. Malkefrekvens i et AMS-system ved henholdsvis ingen afgræsning,
dagafgræsning og døgnafgræsning. Dagafgræsning desuden ved henholdsvis
styret og fri kotrafik i stalden. (Ketelaar-de-Lauwere et al., 1999). Milking frequency
in an AMS-system at zero grazing, restricted grazing, and unrestricted grazing with
controlled and free cow traffic, respectively.

Figur 1 viser, at andelen af besøg i malkeenheden i perioden fra kl. 17.30 til kl. 5.30
var mindre ved døgnafgræsning end dagafgræsning og ingen afgræsning. Håndte-
ringen af køer i forsøget var standardiseret således, at der kun blev hentet køer fra
græsarealet til malkeenheden kl. 17.30. Forsøget viste, at køerne havde en mere syn-
kroniseret adfærd i forbindelse med afgræsning end i staldsituationen (Ketelaar-de-
Lauwere et al, 1999). Tidligere undersøgelser i traditionelle malkesystemer viser til-
svarende, at inddragelse af stigende mængde afgræsning resulterer i øget synkroni-
seret adfærd (Krohn et al., 1992; Miller & Woodgush, 1991).

I samme forsøg blev malkefrekvensen undersøgt ved anvendelse af de forskellige
afgræsningsstrategier. Figur 2 viser malkefrekvensen pr. ko pr. dag ved henholdsvis
ingen, dagafgræsning og døgnafgræsning. Ved dagafgræsning havde køerne adgang
til græsarealet i 12 timer fra 5.30 til 17.30. Ved døgnafgræsning blev køerne hentet
hjem dagligt kl. 17.30 for at undgå, at malkeintervallet oversteg 24 timer. Køerne
havde ellers adgang til græsarealet hele døgnet.

Figur 2 viser, at malkefrekvensen var signifikant (P<0,01) lavere ved døgnafgræs-
ning end dagafgræsning og under staldsituation. Malkefrekvensen var signifikant
(P<0,01) højere ved dagafgræsning, ved både styret og fri kotrafik, end ingen af-
græsning. Styret kotrafik i stalden gav signifikant (P<0,01) højere malkefrekvens end
fri kotrafik ved dagafgræsning, hvilket giver en indikation af, at køernes motivation
for selvstændigt at komme til malkeenheden påvirkes positivt af foder på modsatte
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side af AME. Det må dog forventes, at øget græsudbud vil mindske denne effekt, da
foder i stalden herved får mindre effekt som lokkemiddel.

Forsøget af Ketelaar-de-Lauwere et al. (1999) blev udført med 24 malkende køer i
et AMS-system med en malkeenhed af enkeltbokstypen, hvorved kapaciteten i mal-
keenheden ikke var fuldt udnyttet. I et ikke fuldt udnyttet AMS-system vil øget syn-
kroniseret adfærd i mindre grad resultere i reduceret malkefrekvens end i et fuldt
udnyttet AMS-system. Forsøget af Ketelaar-de-Lauwere et al. (1999) giver derved
ikke nødvendigvis et retvisende billede af afgræsningens effekt på malkefrekvensen i
et fuldt udnyttet AMS-system, hvor en yderligere reducering af malkefrekvens kan
forventes i forbindelse med afgræsning.

Kombination af AMS og afgræsning kan, på grund af køernes øgede synkronise-
rede adfærd, synes problematisk. Dette skyldes, at den øgede synkroniserede adfærd
resulterer i øget ventetid for køerne og reduceret malkefrekvens alt andet lige. Redu-
ceret malkefrekvens påvirker mælkeydelsen negativt (Ouweltjes, 1998).

Kombination af AMS og afgræsning må på trods af negativ indflydelse på malke-
frekvensen i AMS dog anses for at være relevant. Dette underbygges af, at en spør-
geundersøgelse foretaget af Landskontoret for Kvæg blandt de første opstartede
AMS-bedrifter viste, at 53% af besætningerne anvendte afgræsning (Kristensen,
2000). For at kunne minimere afgræsningens negative effekter er det derfor nødven-
digt at undersøge, hvorledes afgræsningen påvirker malkefrekvens og mælkeydelse
under praktiske forhold.

I beslutningen om inddragelse af afgræsning indgår mange forhold på den enkelte
bedrift, hvor ejerens præferencer ofte vil vægte højt, men kan være svære at generali-
sere. På den enkelte bedrift vejes specifikke forhold ofte op mod de økonomiske kon-
sekvenser af inddragelse af afgræsningen. Det kan derfor være relevant at bestemme
de økonomiske konsekvenser af afgræsningen i et AMS-system.

Formålet med denne undersøgelse er derfor, at:
• vurdere afgræsningens effekt på malkefrekvens,
• vurdere afgræsningens effekt på mælkeydelse,
• analysere sammenhængen mellem malkefrekvens og mælkeydelse i AMS,
• undersøge muligheden for at reducere ydelsesfaldet som følge af lavere malke-

frekvens i AMS ved ændret kælvningsfordeling,
• undersøge driftsøkonomiske konsekvenser af afgræsning i et AMS-system.
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Materiale og metoder

Dataindsamlingen, som ligger til grund for denne undersøgelse, er foretaget på tre
AMS-bedrifter beliggende i Jylland. Dataindsamlingen er hovedsageligt foregået i tre
perioder af hver 14 dage i henholdsvis maj, juli og september 2000 og fordelt som
følger:

Maj: Uge 21-22 (22. maj - 4. juni)
Juli: Uge 28-29 (10. juli - 22. juli)
September: Uge 36-37 (4. september - 16. september)

Beskrivelse af bedrifterne

De tre bedrifter installerede AMS i efterårs- og vinterperioden 1999-2000, hvorved
ingen af bedrifterne ved begyndelsen af afgræsningsperioden havde egne erfaringer
med kombination af AMS og afgræsning.

Tabel 1. Driftsforhold på de tre AMS-bedrifter med afgræsning, som indgik i data-
indsamlingen. (for English translation of the table, please see Appendix)

Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3

Antal årskøer pr. feb. 2001 64 stk. 66 stk. 65 stk.

Race SDM SDM SDM

Driftsform konventionel økologisk konventionel

Ydelsesniveau feb. 2000
til feb. 2001

8300 kg EKM 7500 kg EKM 8400 kg EKM

Opstart AMS jan 2000 dec 1999 okt 1999

Staldtype sengebåse sengebåse dybstrøelse

AMS-type enkeltboks
(Lely)

enkeltboks
(Fullwood)

enkeltboks
(Lely)

Anvendeligt
afgræsningsareal 10 ha 19 ha 7 ha

Der er næsten ens besætningsstørrelse på de tre bedrifter, og alle bedrifter har en
malkeenhed af enkeltbokstypen. Bedrift 2 drives økologisk, hvorved der her er et
krav om inddragelse af afgræsning. Mælkeydelsen er lavest på bedrift 2 med ca. 7500
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kg EKM, mens ydelsesniveauet på bedrift 1 og 3 lå på henholdsvis 8300 og 8400 kg
EKM.

AMS-data

Et besøg i malkeenheden kan resultere i henholdsvis en succesfuld malkning, en
mislykket malkning eller en afvisning. En succesfuld malkning er defineret som en
malkning, hvor påsætningen lykkes efter tre og fire forsøg for henholdsvis Lely og
Fullwood. Desuden skal mælkeydelsen være en given andel af den forventede mæl-
keydelse. For Fullwood skal mælkeydelsen ved en malkning være mindst 80% af den
forventede mælkeydelse, for at malkningen kan betegnes som succesfuld. Den for-
ventede mælkeydelse er beregnet ud fra et bevægeligt gennemsnit for de seneste 7 og
10 dage for henholdsvis Lely og Fullwood.

En mislykket malkning er en malkning, som påbegyndes men ikke afsluttes suc-
cesfuldt. For eksempel en mangelfuld påsætning resulterer i en mislykket malkning.
Et afvist besøg defineres som et besøg, hvor det ønskede minimumsmalkeinterval
ikke er overskredet. Derved bliver den pågældende ko afvist inden en malkning på-
begyndes. Goldkøer og kvier kan fodres i malkeenheden uden, at en malkning påbe-
gyndes.

Det skal bemærkes, at forskelle i fabrikat samt forskellige indstillinger i styrepro-
grammet til malkeenheden påvirker antallet af succesfulde og mislykkede malknin-
ger.

AMS-data fra bedrift 1 og 3 blev overført ved hjælp af backup-disketter. Fra be-
drift 2 blev AMS-data overført direkte fra AMS-computeren på bedriften ved hjælp
af modem. Datasættets omfang varierer de tre bedrifter imellem. Antal data for de tre
bedrifter er angivet i Tabel 2.

Tabel 2. Perioder i år 2000, hvorfra der indgår data og antallet af besøg i malkeen-
heden fra tre bedrifter. (for English translation of the table, please see Appendix)

Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3 I alt

AMS-data i år 2000 18.05-04.06,
10.07-23.07

27.08-02.10 dog
ikke 18.09
26.10-02.11
22.11-29.11

01.02- 04.12 18.05-04.06
10.07-23.07
28.08-29.11,

dog ikke 14.11

Antal besøg i AME 13.099 41.375 19.226 73.700
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Samlet består datasættet fra de tre bedrifter af 73.700 besøg. Dette dækker over
summen af succesfulde og mislykkede malkninger samt besøg af kvier og goldkøer,
som har haft mulighed for at blive fodret i malkeenheden. I Tabel 2 indgår ikke af-
viste besøg.

I analyserne er data fra 1.-4. juni medtaget under maj og data fra 28.-31. august og
1.-2. oktober er medtaget under september på bedrift 1. På bedrift 2 indgår 28.-30.
april under maj. Data fra 1.-4. juni på bedrift 3 er medtaget under maj.

Malkefrekvens
Besøg af goldkøer og kvier er udeladt i analysen af malkefrekvensen, hvilket re-

ducerer antallet af besøg i datasættet fra 73.700 til 72.843. I analysen er kun medtaget
de dage, hvor alle besøg den pågældende dag indgår i datasættet, hvorved datasæt-
tet reduceres til 72.564. Dette datasæt indeholder oplysninger om de enkelte besøg og
ikke antallet af besøg pr. ko pr. dag, som er nødvendig for analyse af malkefrekven-
sen pr. dag. Derfor er dannet et nyt datasæt, som indeholder antallet af henholdsvis
besøg, succesfulde og mislykkede malkninger pr. ko pr. dag. Dette datasæt har
28.457 observationer. Der er ikke medtaget køer, som er mindre end 5 dage fra kælv-
ning, hvilket reducerer datasættet til 28.009 observationer.

Mælkeydelse
I et AMS-system varierer malkeintervallet meget, hvorfor det ikke er muligt at be-

stemme den daglige mælkeydelse direkte. Derfor er mælkeydelsen pr. time (time-
ydelse) anvendt som responsparameter. Timeydelsen er beregnet som mælkeydelse
ved en given malkning divideret med tidsintervallet siden sidste malkning. Time-
ydelsen er derved et udtryk for den gennemsnitlige ydelse pr. time forud for en gi-
ven malkning.

I Tabel 3 er angivet antallet af malkninger, som ligger til grund for analysen af
mælkeydelse på de tre bedrifter. Desuden er i Tabel 3 angivet antallet af observatio-
ner, som udelades i analysen efter forskellige kriterier.
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Tabel 3. Antallet af malkninger, som ligger til grund for analyse af mælkeydelse
på tre de AMS-bedrifter. Desuden er angivet antallet af observationer, som udela-
des efter forskellige kriterier. (for English translation of the table, please see Ap-
pendix)

Antal Antal
observationer

Alle besøg 73.700

Besøg af goldkøer 875

Mislykkede malkninger 6.249

Laktationstadie < 5 og > 305 dage efter kælvning 10.887

Malkninger med manglende kendskab til malkeinterval 225

Malkeinterval > 30 timer 460

Timeydelse < 100 og > 3000 gram pr time 256

Tekniske svigt 1.285

Resterende malkninger medtaget i analysen 53.481

På enkelte dage blev der observeret store ydelsesfald efterfulgt af en stigning til
normalt niveau dagen efter. Det er ikke sandsynligt, at disse kortvarige ydelsesfald
kan være biologisk betingede, og de må derfor være et resultat af tekniske svigt i
mælkemåleren i malkeenheden. I datasættet er derfor frasorteret timeydelser fra hele
dage, som havde et korrigeret gennemsnit for ydelse på mere end 15% under et be-
vægeligt gennemsnit beregnet på baggrund af de sidste 5 dage. Dette frasorterede 5
dage på bedrift 2. Desuden blev 7 dage frasorteret på baggrund af kendte fejl i mæl-
keregistreringen på bedrift 2. Derved blev datasættet til analysering af ydelsesdata
reduceret til 53.481 for de tre bedrifter, se Tabel 3.

Det blev forsøgt at fremstille programmer, som automatisk kunne udpege biolo-
gisk urealistiske ydelsesregistreringer. Beskrivelse af disse forsøg er beskrevet i Bilag
1.

Sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse
Til analysering af sammenhængen mellem malkeinterval og timeydelse er an-

vendt samme data som ved analysering af timeydelse. Dog er der her kun medtaget
malkninger med et malkeinterval mellem 6 og 24 timer. Dette reducerer antallet af
malkninger i datasættet til 48.156.
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Staldindretning og adgang til græsareal

Staldindretning
På bedrift 1 og 3 er AMS-systemet indsat i nyopførte uisolerede stalde med hen-

holdsvis sengebåse og dybstrøelse. På bedrift 2 består staldsystemet af en ældre ko-
stald ombygget til foderafdeling og en nyindrettet hvileafdeling med sengebåse i en
uisoleret bygning placeret forskudt i forhold til foderafdelingen. Den automatiske
malkeenhed er placeret mellem foder- og hvileafdeling i en isoleret bygning. I alle tre
stalde på de tre bedrifter er der mulighed for styret kotrafik og automatisk frasepare-
ring af køer. På alle tre bedrifter er der udelukkende vandforsyning i stalden, det vil
sige ingen vandforsyning på græsmarken. Plantegninger af staldene på de tre be-
drifter findes i Bilag 2.

Beliggenhed af græsareal
På alle tre bedrifter lå det anvendte græsareal i afgræsningssæsonen 2000 i umid-

delbar nærhed af stalden. Det største græsareal blev anvendt på bedrift 2, hvor det
fjerneste hjørne af græsarealet lå ca. 500 m fra udgangen af stalden. På bedrift 1 og 3
var der maksimalt 400 m fra stalden til det fjerneste hjørne af græsarealet. Græsarea-
lets placering i forhold til staldene på de tre bedrifter ses i Bilag 3.

Adgangsveje
På de tre bedrifter varierede beskaffenheden af adgangsvejene mellem stald og

græsarealet meget over afgræsningssæsonen. Optrædning af adgangsvejene kunne
ikke forhindres i våde perioder. Adgangsvejene mellem stald og græsareal var derfor
forholdsvis faste i sommerperioden, men optrådte i efterårsperioden.

Management og arbejdsforbrug

Registreringer om management og arbejdsforbrug er indsamlet som stikprøver i
de tre 14 dages perioder i henholdsvis maj, juli og september. Oplysningerne om-
kring management er indhentet ved interviews. Det daglige arbejdsforbrug i forbin-
delse med afgræsningen er noteret i skemaer af landmændene. Det skal bemærkes, at
arbejdsforbruget er svært at opgøre objektivt. Direkte sammenligning på tværs af
bedrifter skal derfor foretages med forbehold.

Arbejdsforbruget er defineret som det arbejde, afgræsningen medførte. Arbejds-
forbruget består derfor hovedsageligt af hentning af køer, lukning af døre og låger
m.v. Der er i arbejdsforbruget ikke fratrukket eventuelle arbejdsbesparelser til strø-
ning, fodring med videre i forbindelse med afgræsningen.
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En aktiv handling angiver antallet af gange pr. døgn, hvor der foretages en hand-
ling. En aktiv handling defineres som en handling, hvor der derved skal være en per-
son til stede. Dette kan for eksempel være at hente køer eller lukke låger med videre.
Antallet af aktive handlinger kan i nogle situationer være mere sigende end det
samlede arbejdsbehov. For eksempel vil korte, men ofte nødvendige arbejdshandlin-
ger i højere grad afbryde andre arbejdsopgaver end få og lange arbejdshandlinger.
Dette er af yderligere betydning på AMS-bedrifter, hvor arbejdsbehovet generelt er
lavere og derfor ofte udføres af få personer.

I Tabel 4 er samlet oplysninger om arbejdsforbrug på de tre bedrifter i hver af de
tre 14 dages perioder. Nogle af perioderne er yderligere opdelte, da management
vedrørende afgræsningen i disse perioder blev ændret. Management blev ændret
især i maj, da landmændene på dette tidspunkt endnu ikke havde erfaringer om-
kring styringen af afgræsningen.

Bedrift 1 og 3 anvendte dagafgræsning i alle perioder. Bedrift 3 ophørte dog med
afgræsningen i august. Bedrift 2 anvendte døgnafgræsning fra maj til august og
skiftede til dagafgræsning i september og oktober. På bedrift 2 blev i september an-
vendt et foldskiftesystem, hvor kun det ene hold køer havde adgang til stalden. Ved
hentning af køer blev derved ca. 30 køer hentet til stalden ad gangen.

Det ses af Tabel 4, at arbejdsforbruget varierer afhængig af periode og afgræs-
ningsstrategi.

Det største arbejdsforbrug ses på bedrift 2 i maj og september. I uge 22 på bedrift 2
havde køerne blandt andet adgang til et græsareal på den modsatte side af en vej,
hvilket komplicerede håndteringen af afgræsningen. I september blev på bedrift 2
anvendt et afgræsningssystem med to hold køer, som blev skiftet mellem forskellige
folde, hvilket gav et forholdsvist højt arbejdsforbrug. Det laveste arbejdsforbrug ses
på bedrift 1 og 3 i juli. Her var græsudbuddet lavt, og derved fik køerne tildelt næ-
sten fuld foderration på stald. For yderligere oplysninger om management henvises
til Bilag 4.
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Tabel 4. Ejeroplyst arbejdsforbrug ved håndtering af køer på græs på tre AMS-
bedrifter med 60-65 køer. (for English translation of the table, please see Appendix)

Periode Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3

maj (uge 21) dagafgræsning døgnafgræsning dagafgræsning

 maj (uge 22) dagafgræsning døgnafgræsning dagafgræsning

juli (uge 28) dagafgræsning

juli (uge 29) dagafgræsning døgnafgræsning dagafgræsning

Afgræsnings-
strategi

sep dagafgræsning dagafgræsning -   3)

 maj (uge 21) 20 19 30

maj (uge 22) 20 55 30

juli (uge 28) 4 12 5

juli (uge 29) 5

Arbejdsfor-
brug til
håndtering af
køer
(min. pr. dag)

sep 14 45 -   3)

 maj (uge 21) 10 18 6

 maj (uge 22) 10 -  1) 6

 juli (uge 28) 7 8 0

juli (uge 29) 10

Antal køer
hentet pr.
gang

sep 25 -  1) -   3)

maj (uge 21) 4 (kl. 4.30, 7.00,
15.30, 17.30)

4 (kl. 3.00, 6.30,
15.00, 17.30)

2 (kl. 8.00,
17.00)

maj (uge 22) 4 (kl. 2.00, 8.00,
15.30, 18.00)

5 (kl. 3.00, 6.30,
12.00, 15.00,

17.30)

2 (kl. 8.00,
17.00)

juli (uge 28) 4 (kl. 6.00, 8.00,
15.30, 18.00)

juli (uge 29) Efter behov
22) (kl. 6.30,

17,30)
2 (kl. 7.30 og

17.30)

Antal og
tidspunkt for
daglige akti-
ve handlinger

sep 3 (kl. 9.00,
15.00, 18.00)

5 (kl. 7.00, 8.00,
12.00, 17.00,

23.00)

-   3)

1) På bedrift 2 blev praktiseret et foldsystem således, at køerne var opdelt i 2 grupper. Kun det ene
hold havde adgang til stalden ad gangen, hvor det ikke er retvisende at angive antallet af køer,
som skal hentes hjem.

2) Der var opsat en tidstyret låge, som automatisk lukkede for udgangen af stalden to gange i døgnet.
3) Der blev ikke anvendt afgræsning i september på bedrift 3.
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Græsmark

Der blev foretaget græsmarksvurdering og endagsfoderkontrol (EFK) på de en-
kelte bedrifter en gang pr. periode. Dog ikke på bedrift 3 i september, da der her ikke
blev anvendt afgræsning.

Græshøjde
Græshøjden blev målt med tommestok 15-40 forskellige steder på marken afhæn-

gig af variationen på græsmarken. Den gennemsnitlige græshøjde blev beregnet som
simpelt gennemsnit.

Buskgræsandel
Andelen af buskgræs blev bestemt ved at gå 100 skridt i lige linie et repræsentativt

sted på marken. Antallet af skridt, hvor der blev trådt i buskgræs, blev brugt som
mål for andelen af buskgræs. Såfremt der blev trådt i samme busk flere gange, blev
denne busk medregnet ligeså mange gange, der blev trådt i busken.

Kløverandel
Kløverandelen blev bestemt ud fra et simpelt skøn over hele marken og er derfor

noget usikkert bestemt.

Græsanalyse
Der blev afklippet græs mellem buskene og i køernes bidningshøjde, det vil sige

ca. 4 cm over jorden.  Græsset blev afklippet som stikprøver fordelt over hele af-
græsningsarealet. Heraf blev udtaget en repræsentativ prøve, som blev analyseret af
Steins Laboratorium. Resultater af græsanalyserne findes i Bilag 5.

Endagsfoderkontrol (EFK)
Der blev foretaget en EFK i henholdsvis maj, juni og september på de tre bedrifter.

Energibehovet blev beregnet ud fra den gennemsnitlige mælkeproduktion de seneste
fire dage. Foder tildelt på stald blev afvejet, og græsoptagelsen blev herefter beregnet
ud fra en antaget fodereffektivitet på 87%. På bedrift 1 i alle tre perioder og på bedrift
3 i juli blev græsoptagelsen dog antaget ud fra forventet græsvækst. Dette skyldes, at
den beregnede græsoptagelse var negativ ved en fodereffektivitet på 87%.
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Tabel 5. Græsmarksregistreringer foretaget på tre AMS-bedrifter med anvendelse
af afgræsning i 2000. Desuden er angivet antallet af køer i AMS-systemet og den
beregnede græsoptagelse ud fra EFK. (for English translation of the table, please see
Appendix)

Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3

Periode maj juli sep maj juli sep maj juli

Vurdering foretaget 25/5 12/7 4/9 25/5 12/7 5/9 26/5 13/7

Græshøjde, cm 10 5 7 7 4 7 8 5

Kløverandel, % 5 15 20 20 50 35 20 25

Buskgræsandel, % 5 42 15 0 5 10 0 35

Brugsår 2/vedv. 2/vedv. 1/vedv. 1/3 1/3 1/3 1 1

Græssets foderværdi
(kg tørstof/FE)

1,19 1,09 1,07 1,07 1,12 1,14 1,15 1,10

Græsareal anvendt i alt,
ha

1,5 1,5 12 18,7 18,7 18,7 7 7

Adgang til areal, ha 1,5 1,5 5,5 11,7 18,7 18,7 3,7 3,7

Antal køer i AMS 55 54 61 57 62 60 67 65

Græsoptagelse
FE/ko/dag

0,5* 0* 1,5* 6,1 8,7 7,8 2,2 1,0*

* Græsoptagelsen er antaget ud fra forventet græsvækst i perioden.

På de tre bedrifter blev lejlighedsvis skiftet mellem to folde i perioder af afgræs-
ningssæsonen. Græsset havde begrænset hviletid, hvorfor afgræsningssystemet ikke
kan betegnes som egentlig fold- eller rationsafgræsning, men derimod enten moti-
onsfold eller reguleret storfold.

 Af Tabel 5 ses en tydelig forskel i græsoptagelse bedrifterne imellem. Bedrift 2 var
reelt den eneste, der inddrog afgræsning i sommerfoderplanen. På bedrift 1 og på
bedrift 3 i juli kunne ikke ud fra EFK udregnes en positiv græsoptagelse. Det er der-
for vigtigt at bemærke, at græsoptagelsen i disse perioder har været meget lav, og
afgræsninsstrategien må betegnes som motionsfold.
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Klima

Registreringer omkring nedbør, temperatur og relativ luftfugtighed blev hentet fra
DMI (Danmarks Meteorologiske Institut, 2000). Nedbørsforhold og oplysninger om
temperatur og relativ luftfugtighed blev bestemt ud fra den nærmeste vejrstation. I
Figur 3 er angivet maksimum-, middeltemperatur og daglig nedbør som gennemsnit
for de tre bedrifter.

Figur 3. Maksimum-, middeltemperatur og daglig nedbør over afgræsningssæso-
nen 2000 som gennemsnit for de tre AMS-bedrifter. Registreringer for de tre be-
drifter er hentet fra den nærmeste DMI-vejrstation (Danmarks Meteorologiske
Institut, 2000). Maximum and mean temperatures and daily rainfall over the grazing
season 2000 as an average of the three AMS-farms. Registrations for the three farms
have been collected from the nearest DMI (the Danish Meteorological Institute)
weather station.

Afgræsningssæsonen 2000 var kendetegnet ved en generelt koldere sommerperio-
de end normalt og desuden præget af spredt nedbør. Der var dog få dage med tem-
peraturer over 25°C midt i maj og i sidste halvdel af juni. September startede vådt,
mens sidste halvdel af september og hele oktober var mere tør og varmere end nor-
malt.
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Statistisk metode

Til analysering af data er anvendt en lineær blandet model med effekt af ko som
tilfældig virkning. Denne type model er anvendt ud fra antagelsen om, at variationen
mellem køer er større end variationen inden for køerne.

Ved analysering af besøgsfrekvens og timeydelse er bedrifterne analyseret hver
for sig, da størrelsen af datasættet varierer mellem bedrifter, og da bedrifterne gene-
relt er forskellige. Ved analysen af sammenhængen mellem malkeinterval og mælke-
ydelse er bedrifterne ikke som udgangspunkt antaget at være forskellige. Dette skyl-
des, at sammenhængen mellem malkeinterval og mælkeydelse sandsynligvis er mere
fysiologisk betinget end betinget af forhold på den enkelte bedrift.

Afgræsningsperioden er opdelt i perioder ud fra antagelsen om, at ydre faktorer
som klima, daglængde, græsudbud og -kvalitet ændres over den samlede afgræs-
ningsperiode. Afgræsningsperioden er opdelt i perioder af en måned. Staldperioden
betragtes som en periode.

I resultatafsnittet præsenteres alle statistiske resultater som predikterede værdier.

Malkefrekvens

Analysering af malkefrekvensen er foretaget i SAS (SAS, 1989) ved hjælp af proce-
duren MIXED. Følgende model er anvendt.

Model:

Yijklzm = µ+ αi + βj + γk + (αβ)ij + (βγ)jk +Az + εijklzm (1)

Hvor:

Y: Malkefrekvens, angivet i succesfulde malkninger pr. ko pr. dag
µ: Middelværdi
α: Effekt af laktationsnummer (i = 1,2,3)
β: Effekt af periode (j = 1,2,...,8)
γ: Effekt af laktationsstadie (k = 1,2,3,4)
αβ Effekt af vekselvirkning mellem laktationsnummer og periode
βγ: Effekt af vekselvirkning mellem periode og laktationsstadie
Az Tilfældig effekt af konummer. (z = 1,2....antal køer). Az er uafhængige og

N(µ,σA2)
ε: Residual. εijklzm er uafhængige og N(0,σ2).
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Alle systematiske effekter er klassevariable. Laktationsnummer er opdelt i 1. lak-
tations-, 2. laktations- og øvrige køer. Periode er opdelt efter måned. Laktationsstadie
er opdelt i 5-100, 101-200, 201-300, og > 301 dage efter kælvning.

Timeydelse

Det er almindeligt kendt, at den daglig mælkeydelse i starten af laktationen stiger
mod et toppunkt og efterfølges af et fald mod slutningen af laktationen (Wood, 1967;
Wilmink, 1987). Ved valg af statistisk model bør derfor tages højde for, at modellen
kan beskrive henholdsvis en stigning, et toppunkt og et efterfølgende fald i mælke-
ydelsen.

Det er fundet, at laktationskurven kan udtrykkes ved:

Y(t) = a + bt + ce-0,05t   (Wilmink, 1987)

Hvor:

Y = Ydelse
a = Konstant, bestemmer niveauet og derved et mål for toppunktet af laktations-

kurven.
t = Antal dage efter kælvning.
b = Konstant, som bestemmer laktationskurvens hældning efter toppunktet.
c = Konstant, som bestemmer laktationskurvens hældning inden toppunktet.

Analysering af ydelse pr. time (timeydelse) er foretaget i SAS (SAS, 1989) med
proceduren MIXED, som både medtager både systematiske og tilfældige virkninger.

Model:
Yijklmzn = µ+ αi + βj + γkj + ηl + λm + δ(tijklmzn) + ζ*eksp(-0,05*tijklmzn) + (αβ)ij

+(αiδ*(tijklmzn)) + (αiζ*(eksp(-0,05*tijklmzn)) + (βjδ*(tijklmzn ) +  (βjζ(eksp(-
0,05*tijklmzn)) + Az + εijklmzn (2)

Hvor:

Y: Gennemsnitlig timeydelse ved en given malkning
µ: Middelværdi
α: Effekt af laktationsnummer (i = 1,2,3)
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β: Effekt af periode (j = 1,2,...,8)
γ: Effekt af dato nested inden for periode (k = 1,2,...) (j =1,2,......,8)
η: Effekt af malkeinterval i timer (l = 1,2,..........,30)
λ: Effekt af malkningstidspunkt i time på døgnet (m = 1,2,.....,24)
δ: Effekt af laktationsstadie i dage efter kælvning
ζ Effekt af eksponentialfunktionen med grundtal e til laktationstadie i dage

efter kælvning
t: Laktationsstadie i dage efter kælvning
αβ Effekt af vekselvirkning mellem laktationsnummer og periode
αδ: Effekt af vekselvirkning mellem laktationsnummer og laktationsstadie
αζ: Effekt af vekselvirkning mellem laktationsnummer og eksponentialfunktio-

nen med grundtal e til laktationsstadie
βδ: Effekt af vekselvirkning mellem periode og laktationsstadie
βζ Effekt af vekselvirkning mellem periode og eksponentialfunktionen med

grundtal e til laktationsstadie
Az Tilfældig effekt af konummer (z = 1,2....antal køer). Az er uafhængige og

N(µ,σA2)
ε: Residual. εijklmzn er uafhængige og N(0,σ2).

Af ovenstående model ses, at effekt af laktationsnummer, periode og dato indgår
som klassevariable. Laktationsnummer er opdelt i 1. laktation, 2. laktation og øvrige
laktationer. Perioderne er opdelt i måneder i afgræsningsperioden og før og efter
afgræsningen. Effekten af dato er nested inden for periode. Samlet udtrykker klasse-
variablene et niveau af laktationskurven.

I modellen indgår laktationsstadie, målt i dage efter kælvning, og eksponential-
funktionen med grundtal e som kovariat. Effekten af laktationsstadie (δ) udtrykker
hældningen af laktationskurvens aftagende del. Det vil sige fra tidspunktet af top-
punktet til 305 dage efter kælvning. Effekten af eksponentialfunktionen med grund-
tal e til laktationsstadie (ζ) udtrykker derimod hældningen af den stigende del af
laktationsskurven.

Sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse

Sammenhængen mellem malkeinterval og timeydelse er analyseret i SAS (SAS,
1989) med proceduren MIXED med effekten af ko som tilfældig virkning. Følgende
statistiske model er anvendt:
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Model:

Yijklmnz = µ+ αi + βj + (γ k+ λl + ηl + δ(tijklmzn) + ζ(tijklmzn)2 +(λδ)l(tijklmzn) +
(λζ)l(tijklmzn)2 +
βδj(tijklmnz) + βζj(tijklmnz)2 + Az + εijklmzn (3)

Hvor:

Y: gennemsnitlig timeydelse efter en given malkning
µ: gennemsnit
α: effekt af bedrift (i = 1,2,3)
β: effekt af laktationsnummer (j = 1,2,3)
γ: effekt af periode (k = 1,2,.....,8)
λ: effekt af laktationsstadie (l = 1,2,3)
η: effekt af malkningstime over døgnet (m = 1,2,3.......,24)
δ: effekt af malkeinterval
ζ: effekt af interval gange interval
t: interval mellem to malkninger målt i timer
λδ: effekt af vekselvirkning mellem laktationsstadie og malkeinterval
λζ: effekt af vekselvirkning mellem laktationsstadie og malkeinterval gange

malkeinterval
βδ: effekt af vekselvirkning mellem laktationsnummer og interval
βζ: effekten af vekselvirkningen mellem laktationsnummer og malkeinterval

gange malkeinterval
A: Tilfældig effekt af konummer (z = 1,2......,antal køer). Az er uafhængige

N(µ,σA2)
ε: Residual. εijklmzn er uafhængige og N(0,σ2).

I den statistiske model indgår laktationsstadie som klassevariabel opdelt i hen-
holdsvis tidlig (5-100), midt (101-200) og sen (201-305 dage efter kælvning). Malke-
interval indgår som kovariat. I analysen indgår kun malkninger med et malkeinter-
val mellem 6 og 24 timer.

Variansanalysen viste, at effekten af bedrift var ikke signifikant. Dette viser, at
sammenhængen mellem malkeinterval og mælkeydelse ikke er forskellig mellem de
tre bedrifter. Effekten af bedrift kan derfor udelades i modellen. Vekselvirkningerne
mellem interval, interval gange interval og laktationsnummer var ligeledes ikke sig-
nifikante. Disse vekselvirkninger kan derfor også udelades i modellen.
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Model (3) kan derved reduceres til følgende model:

Yijklmnz = µ + βj + γk + λl + ηl + δ(tijklmzn) + ζ(tijklmzn)2 +(λδ)l(tijklmzn) +
(λζ)l(tijklmzn)2 +Az + εijklmzn (4)
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Resultater

Samlede antal daglige succesfulde og mislykkede malkninger pr. malkeenhed

Besøgsfrekvensen i AMS er et ofte benyttet mål for driften af AMS-systemet. I Ta-
bel 6 er opstillet antallet af henholdsvis succesfulde og mislykkede malkninger i de
tre perioder i afgræsningssæsonen og efter afgræsningsperioden på de tre bedrifter.
Afviste besøg er ikke medtaget i Tabel 6. Det skal bemærkes, at det minimale og
maksimale antal malkninger ikke nødvendigvis er foregået samme dag.

Tabel 6. Gennemsnitlige antal succesfulde og mislykkede malkninger pr. malke-
enhed pr. døgn i maj, juli, september og efter afgræsningsperioden på tre AMS-
bedrifter, som anvendte afgræsning i 2000. n angiver antal dage som indgår i gen-
nemsnittet. I parentes er angivet den gennemsnitlige andel mislykkede. (for
English translation of the table, please see Appendix)

Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3

Periode n Succes-
fulde

Mislyk-
kede

n Succes-
fulde

Mislyk-
kede

n Succes-
fulde

Mislyk-
kede

Maj min 16 105 11 34 96 1 18 110 1

max 135 29 140 13 149 9

gns 123 18 (15%) 120 6 (5%) 136 5 (4%)

Juli min 14 116 9 31 93 3 14 117 2

max 150 28 139 21 146 12

gns 135 19 (12%) 111 7 (6%) 132 5 (4%)

Sep min 35 126 5 30 89 4 1)

max 155 38 142 23

gns 150 22 (13%) 128 11 (8%)

min 16 133 9 42 107 7 91 117 3

max 167 31 165 80 161 22

Efter
af-
græs.

gns 150 20 (12%) 147 20 (12%) 142 11 (7%)

1) Ingen afgræsning i september måned på bedrift 3. Data for september indgår i perioden efter af-
græsning

Det ses af Tabel 6, at det gennemsnitlige antal succesfulde malkninger pr. døgn pr.
malkeenhed er lavere ved afgræsning end i staldperioden på de tre bedrifter. Det
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laveste antal succesfulde malkninger i alle perioder ses på bedrift 2, hvilket blandt
andet skyldes færre køer i AMS-systemet og flere afgræsningstimer over døgnet i
afgræsningsperioden end på de øvrige bedrifter. Forskellen mellem det minimale og
maksimale antal succesfulde malkninger varierer fra 30 til 52 i de undersøgte perio-
der på de tre bedrifter.

Af Tabel 6 ses, at det gennemsnitlige antal mislykkede malkninger pr. dag er ge-
nerelt størst på bedrift 1, hvor andelen af mislykkede i forhold til succesfulde malk-
ninger varierer fra 13 til 15%. På bedrift 3 ses det laveste antal mislykkede malknin-
ger med en andel fra 4 til 7%. På bedrift 2 varierer andelen af mislykkede malkninger
fra 5 til 12%. Antallet af mislykkede malkninger påvirkes af forskellige opsætninger i
styreprogrammet, hvorfor antallet af mislykkede malkninger ikke kan sammenlignes
direkte bedrifterne imellem.

Der ses en tendens til, at antallet af mislykkede malkninger stiger ved et stigende
antal succesfulde malkninger. Resultater fra de tre bedrifter viser dermed, at antallet
af mislykkede malkninger mere er en andel af besøg end et fast antal pr. malkeen-
hed.

I det følgende fokuseres på succesfulde malkninger, da disse relaterer direkte til
mælkeydelse. Efterfølgende antal malkninger og malkefrekvenser refererer derfor
udelukkende til succesfulde malkninger.

Malkefrekvens

Det samlede antal malkninger pr. malkeenhed påvirkes af malkefrekvensen pr. ko
og antal køer i AMS-systemet. I Tabel 7 ses malkefrekvensen før, under og efter af-
græsningen på de tre bedrifter.

Der var signifikant (P<0,001) effekt af periode på malkefrekvensen på alle bedrif-
ter. Det ses af Tabel 7, at malkefrekvensen på bedrift 2 i perioden maj til august var
signifikant (P<0,05) lavere end i den efterfølgende afgræsnings- og staldperiode. På
bedrift 2 blev anvendt døgnafgræsning i perioden fra maj til august. Efter skift af af-
græsningsstrategi fra døgnafgræsning til dagafgræsning i september steg malkefre-
kvensen signifikant (P<0,05).

På bedrift 3 var malkefrekvensen signifikant (P<0,05) lavere i afgræsningsperio-
den end efter afgræsningsperioden. Derimod var malkefrekvensen signifikant
(P<0,05) størst i juli måned på bedrift 1. Inddragelse af afgræsning påvirkede ikke
malkefrekvensen pr. ko entydigt på de tre bedrifter.



31

Tabel 7. Malkefrekvens pr. ko pr. dag før, under og efter afgræsningsperioden på
tre AMS-bedrifter. (for English translation of the table, please see Appendix)

Periode Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3

Før afgræsning - 2,38c -

Maj 2,13a 2,35c 2,13a

Juni - 2,19b -

Juli 2,42c 2,21b 2,06a

August - 2,12a -

September 2,27b 2,63d -

Oktober - 2,71e -

Efter afgræsning 2,25b 2,62d 2,52b

abcde  viser signifikant forskel (P<0,05) i kolonner.

Laktationsnummer i relation til malkefrekvens

Som følge af rangorden mellem køer må det anses for sandsynligt, at køernes lak-
tationsnummer påvirker malkefrekvensen forskelligt i et AMS-system. I Figur 4, 5 og
6 er angivet gennemsnitlig malkefrekvens for 1., 2. laktations- og øvrige køer for
henholdsvis bedrift 1, 2 og 3.

Figur 4. Malkefrekvens i AMS for henholdsvis 1., 2. laktations- og øvrige køer un-
der og efter afgræsningsperioden på bedrift 1. I afgræsningsperioden havde køer-
ne hovedsageligt adgang til græsareal i dagtimerne. Milking frequency in an AMS
for 1st lactation, 2nd lactation and other cows during and after the grazing period on
farm 1. During the grazing period, the cows had access to the grazing area mainly
during the day.
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Figur 5. Malkefrekvens i AMS for henholdsvis 1., 2. laktations- og øvrige køer før,
under og efter afgræsningsperioden på bedrift 2. I perioden fra maj til og med
august blev anvendt døgnafgræsning, mens der blev anvendt dagafgræsning i den
efterfølgende del af afgræsningsperioden. Milking frequency in an AMS for 1st lac-
tation, 2nd lactation and other cows before, during, and after the grazing period on
farm 2. In the period from May until the end of August unrestricted grazing was
used, while restricted grazing was used in the following part of the grazing period.

Figur 6. Malkefrekvens i AMS for henholdsvis 1., 2. laktations- og øvrige køer før,
under og efter afgræsningsperioden på bedrift 3. I hele afgræsningsperioden
havde køerne kun adgang til græsarealet i dagtimerne. Milking frequency in an
AMS for 1st lactation, 2nd lactation and other cows before, during, and after the
grazing period on farm 3. Restricted grazing was used in the whole period.
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Der var signifikant (P<0,001) vekselvirkning mellem laktationsnummer og perio-
de. 1. laktationskøer på bedrift 1 havde som gennemsnit over hele perioden signifi-
kant (P<0,05) højere malkefrekvens end 2. laktations- og øvrige køer. Det ses des-
uden af Figur 4, at malkefrekvensen for øvrige køer varierer mere end malkefrekven-
sen for 1. og 2. laktationskøer.

Der var signifikant (P<0,001) vekselvirkning mellem laktationsnummer og perio-
de. Af Figur 5 ses, at malkefrekvensen for 1. laktationskøer falder mindre end for 2.
laktations- og øvrige køer. I august måned var malkefrekvensen således ikke signifi-
kant forskellig mellem henholdsvis 1., 2. laktations- og øvrige køer.

Malkefrekvensen varierer ikke signifikant mellem laktationsnummer som gen-
nemsnit over hele den undersøgte periode på bedrift 3. Vekselvirkningen mellem
laktationsnummer og periode var dog signifikant (P<0,001). Efter afgræsningen ses
dog højere malkefrekvens for 1. laktationskøer end 2. laktations- og øvrige køer. Li-
geledes ses en tendens til, at malkefrekvensen for øvrige køer ændres mere mellem
perioderne end 1. og 2. laktationskøer.

Laktationsstadie i relation til malkefrekvens

Såfremt øget mælkeproduktion motiverer køer til selvstændigt at komme til mal-
keenheden, vil forskellige laktationsstadier påvirke malkefrekvensen i et AMS-
system. I Tabel 8 ses malkefrekvensen for køer opdelt i fire grupper efter laktati-
onssstadie på de tre bedrifter.

Tabel 8. Malkefrekvens for køer opdelt efter laktationssstadie på tre AMS-
bedrifter. (for English translation of the table, please see Appendix)

Laktationsstadie Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3

5-100 dage e. kælvning 2,50c 2,59c 2,26b

101-200 dage e. kælvning 2,50c 2,46b 2,27b

201-300 dage e. kælvning 2,21b 2,28a 2,28b

> 300 dage e. kælvning 1,86a 2,28a 2,15a

abc Angiver signifikant (P<0,05) i kolonner.

Ved opdeling af laktationsstadie i fire klasser varierede malkefrekvensen signifi-
kant (P<0,001) på alle tre bedrifter. Det ses af Tabel 8, at malkefrekvensen falder med
stigende laktationsstadie på alle tre bedrifter. På bedrift 1 og 2 ses, at malkefrekven-
sen er signifikant (P<0,05) større ved et laktationsstadie indtil 200 dage efter kælv-
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ning end ved senere laktationsstadier. På bedrift 3 var malkefrekvensen signifikant
(P<0,05) højere for køer indtil 300 dage efter kælvning end på et senere laktationssta-
die. Samlet ses en tendens til, at laktationen kan opdeles i to perioder med hensyn til
malkefrekvens, henholdsvis før og efter 200 dage efter kælvning.

Den øgede malkefrekvens tidligt i laktationen kan skyldes, at motivationen for at
blive malket er større for køer tidligt i laktationen. Tallene i Tabel 8 er taget som gen-
nemsnit af både stald- og afgræsningsperiode. For at undersøge vekselvirkningen
mellem periode og laktationsstadie er malkefrekvensen før, under og efter afgræs-
ningsperioden opdelt efter laktationsstadie på bedrift 2 vist i Figur 7.

Figur 7. Malkefrekvens opdelt efter laktationsstadie i juni og august med døgnaf-
græsning samt før og efter afgræsningen på bedrift 2. Milking frequency distribu-
ted according to lactation stage in June and August with unrestricted grazing and
before and after the grazing period on farm 2.

Der var signifikant (P<0,001) vekselvirkning mellem periode og laktationsstadie.
Det ses af Figur 7, at forskellen mellem malkefrekvensen for køer opdelt efter laktati-
onsstadie er mindst i august. I august blev praktiseret døgnafgræsning, og malkefre-
kvensen var her desuden lavest. I de øvrige perioder var malkefrekvensen generelt
større for køer i tidlig end senlaktation. Dette antyder, at køernes motivation i august
måned for selvstændigt at komme til malkeenheden har været mindre end i øvrige
måneder.
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Malkefrekvens uden påvirkning af management

Malkefrekvensen for de enkelte grupper af køer påvirkes i høj grad af manage-
ment i besætningen. De observerede malkefrekvenser er derfor nødvendigvis ikke
alene et udtryk for de enkelte grupper af køers evne til selvstændigt at komme til
malkeenheden, men også et billede af den praktiserede managementsstrategi. På be-
drift 2 blev i perioden fra maj til august anvendt døgnafgræsning. I tidsrummet fra
kl. 22.00 til 06.00 i perioden med døgnafgræsning blev således ikke hentet køer til
malkeenheden, hvilket bevirker, at køerne i dette tidsrum var upåvirkede af ma-
nagement. Antallet af malkninger i dette tidsrum giver derved sandsynligvis et bed-
re billede af de enkelte grupper af køers selvstændige evne til at komme til AME end
den daglige malkefrekvens.

En analyse af antallet af malkninger i tidsrummet kl. 22.00-06.00 viste ingen signi-
fikant effekt af laktationsnummer (P=0,39). Der var dog signifikant effekt af laktati-
onsstadie, periode og vekselvirkningen mellem disse (P<0,001). Resultaterne er angi-
vet i Tabel 9.

Tabel 9. Antal malkninger pr. ko i tidsrummet kl. 22.00 - 06.00 opdelt efter laktati-
onsstadie på bedrift 2. (for English translation of the table, please see Appendix)

Laktationsstadie, dage efter kælvning Antal malkninger

5-100 0,72b

101-200 0,70b

201-300 0,58a

> 301 0,59a

ab viser signikant forskel (P<0,05) i kolonner.

Tabel 9 viser, at antallet af malkninger i tidsrummet fra kl. 22.00 til 06.00 er signifi-
kant (P<0,05) større for køer indtil 200 dage efter kælvning end i den resterende del
af laktationen. Dette viser, at køer tidligt i laktationen i højere grad selvstændigt
kommer til malkeenheden end øvrige køer.

Mælkeydelse

Det er tidligere fundet, at inddragelse af afgræsning påvirker ydelsen. I Figur 8 og
9 er angivet den gennemsnitlige daglige mælkeydelse korrigeret for parametre med-
taget i den statiske model (2). Korrektionen bevirker, at ydelsesvariationen er uaf-
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hængig af kælvningsfordeling, malkeinterval og malketidspunkt på døgnet. Figur 8
viser gennemsnitlig korrigeret daglig mælkeydelse dagligt i den undersøgte periode
på bedrift 2. Figur 9 viser gennemsnitlig korrigeret daglig mælkeydelse som gen-
nemsnit i de enkelte afgræsningperioder og efter afgræsningsperioden på bedrift 1
og 3.

Figur 8. Mælkeydelse pr. dag i AMS før, under og efter afgræsningsperioden 2000
på bedrift 2. Linien i figuren er et bevægeligt gennemsnit på baggrund af de sidste
5 dage. Ydelsen er angivet i kg pr. dag. Estimater af timeydelse er således ganget
med 24. Milk yield per day in an AMS before, during, and after the grazing period of
2000 on farm 2. The line in the figure is a variable mean based on the last 5 days. Yi-
eld is given in kg per day. Estimates of hourly yield have thus been multiplied by 24.

Det ses, at mælkeydelsen på bedrift 2 er lavest i februar og marts, hvilket sand-
synligvis skyldes indkøringsdepression, som følge af opstart af AMS-systemet få
måneder forinden. Ydelsen stiger herefter indtil juni, hvorefter der ses et fald i mæl-
keydelsen indtil midten af juli. Herefter ses en generel ydelsesstigning i resten af pe-
rioden.

Fra bedrift 1 og 3 haves ikke kontinuerte ydelsesregistreringer, men derimod kun
registreringer i perioder over afgræsningssæsonen.
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Figur 9. Mælkeydelse pr. dag i AMS i maj, juni, september og efter afgræsnings-
perioden på bedrift 1 og 3. Ydelsen er angivet i kg pr. dag. Estimater af timeydelse
er således ganget med 24. Spredningerne for timeydelse er omregnet til sprednin-
ger for dagsydelse. Milk yield per day in an AMS in May, June, September and after
the grazing period on farm 1 and 3. Yield is given in kg per day. Estimates of hourly
yield have thus been multiplied by 24. Standard deviations for hourly yield have be-
en converted to standard deviations for daily yield.

På bedrift 1 ses et ydelsesfald over hele perioden, således at den laveste ydelse ses
i perioden efter afgræsningen. På bedrift 3 ses den højeste ydelse i juli under afgræs-
ning efterfulgt af et ydelsesfald, mens køerne var på stald.

Laktationsnummer i relation til mælkydelse

Som følge af den højere græsoptagelse på bedrift 2 i forhold til bedrift 1 og 3 kan
afgræsningens påvirkning af mælkeydelsen sandsynligvis i højere grad findes på
bedrift 2 end på bedrift 1 og 3. Desuden synes ydelsesændringerne fundet på bedrift
2 i højere grad at kunne forklares ved ændringer i ydre forhold, fodring og malkefre-
kvens i forbindelse med afgræsningen. I Figur 10 er laktationsnummerets indflydelse
på mælkeydelse angivet i de forskellige perioder i forhold til gennemsnitlig ydelse
for de tre laktationsnumre.
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Figur 10. Mælkeydelse før, under og efter afgræsningsperioden i forhold til den
gennemsnitlige mælkeydelse for henholdsvis 1., 2. laktations- og øvrige køer på
bedrift 2. Estimater og spredninger af timeydelse er omregnet til dagsydelse. Milk
yield before, during, and after the grazing period in relation to the average milk yield
for first lactation, second lactation and other cows on farm 2. Estimates and standard
deviations of hourly yield have been converted to standard deviations of daily yield.

Af Figur 10 ses, at ydelsen for alle grupper af køer falder i juli og august i forhold
til maj. Desuden ses en svag tendens til, at 1. laktationskøer falder forholdsvis mere
end 2. laktations- og øvrige køer i juli og august. Ældre køer synes derved i mindre
grad at være påvirket af afgræsning i juli og august.

Det kan være svært at bestemme afgræsningens påvirkning af mælkeydelsen for
køer i forskellige laktationsstadier. Dette skyldes blandt andet, at køerne ikke har
haft standardiserede forhold forud for afgræsningen. Eksempelvis har køer i senlak-
tation i afgræsningsperioden kælvet før indsættelse af AMS-systemet i besætningen.
Disse køers laktationskurve er derfor uden tvivl i en vis grad påvirket af indkørings-
perioden. Omvendt er køers laktationskurve i sensommeren påvirket af forårets hø-
jere græskvalitet og fordøjelighed, såfremt de pågældende køer har kælvet i foråret.
Det er derfor ikke muligt ud fra datamaterialet at bestemme afgræsningens påvirk-
ning på ydelse ved forskellige laktationsstadier.

Sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse

Sammenhængen mellem malkeinterval og timeydelse er interessant, da AMS-
systemet giver mulighed for at opnå varierende malkeinterval uden, at arbejdsbeho-
vet nødvendigvis ændres. I Figur 11 ses timeydelse som funktion af malkeinterval for
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de tre bedrifter udregnet som lsmeans på grundlag af model (2), jævnfør afsnittet
”Timeydelse” på side 23.

Figur 11. Timeydelse som funktion af malkeinterval på tre AMS-bedrifter med et
ydelsesniveau mellem 7500 og 8400 kg EKM. Hourly yield as a function of milking
interval on three AMS-farms with yields of between 7500 and 8400 kg ECM.

Der ses en tydelig negativ sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse på
de tre bedrifter. På bedrift 1 og 2 ses en uændret og øget stigning i mælkeydelse ved
lavt malkeinterval. På bedrift 3 ses en aftagende ydelsesstigning ved faldende mal-
keinterval.

En reducering af malkeintervallet fra 12 til 8 timer resulterede i en øget timeydelse
på 10, 9 og 6% for henholdsvis bedrift 1, 2 og 3.

Efter et malkeinterval på mere end 8 timer ses forholdsvis samme hældning af
kurverne for sammenhængen mellem malkeinterval og timeydelse på de tre bedrif-
ter. Forskelle i ydelsesniveau på tre de bedrifter synes derfor ikke at påvirke den ne-
gative sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse.

Sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse i relation til laktationsstadie

Sammenhængen mellem malkeinterval og timeydelse er analyseret i relation til
laktationsstadie ved hjælp af model (4), jævnfør afsnittet ”Sammenhæng mellem
malkeinterval og timeydelse” på side 25. Denne sammenhæng kunne beskrives med
et andengradspolynomium. I Figur 12 er angivet sammenhængen mellem malkein-
terval og timeydelse for henholdsvis tidlig, midt- og senlaktation.
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Figur 12 viser, at højere gennemsnitlig malkeinterval resulterer i faldende time-
ydelse. En reduktion af malkeintervallet fra 12 til 8 timer forøgede timeydelsen med
12, 9 og 7% for henholdsvis køer 5-100, 101-200 og 201-305 dage efter kælvning.

Kurven for køer tidligt i laktationen er tilnærmelsesvis lineær mens især kurven
for køer i senlaktationen har en aftagende form ved lave malkeintervaller. Dette vi-
ser, at mælkeproduktionen i højere grad påvirkes af malkeinterval for køer tidligt i
laktationen end køer sent i laktationen. Ændret kælvningsfordeling, og derved for-
skellig gennemsnitlig laktationsstadie, synes derfor at kunne ændre ydelsesresponset
som gennemsnit i besætningen ved ændret gennemsnitlig malkeinterval, for eksem-
pel i forbindelse med afgræsning.

Figur 12. Sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse for henholdsvis tid-
lig, midt- og senlaktation beregnet på grundlag af ydelsesregistreringer på tre
AMS-bedrifter. Correlation between milking interval and hourly yield for early,
mid- and late lactation, respectively, calculated on the basis of yield registrations on
three AMS-farms.

Temperatur

I Tabel 10 er opstillet dage med en maksimal dagtemperatur over 25°C. Desuden
er angivet gennemsnitlig malkefrekvens og mælkeydelse for disse dage. Årets var-
meste dage var i perioder, hvor der kun haves AMS-data fra bedrift 2. Derfor er her
kun medtaget vejrdata fra dette område.
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Tabel 10. Dage med en maksimumtemperatur over 25°°°°C i området omkring bedrift
2 i sommeren 2000. Desuden gennemsnitlig malkefrekvens og timeydelse de på-
gældende dage på bedrift 2, samt forskel i forhold til et løbende gennemsnit over
de foregående 10 dage. Tallene i parentes er antallet af succesfulde malkninger i
tidsrummet fra 10.00 til 17.00. (for English translation of the table, please see Ap-
pendix).

Dato Max.
tem-

peratur

Gns. malke-
frekvens

Gns. malkefrekvens
minus gennem-

snittet for de fore-
gående 10 dage

Gns. ti-
meydelse
(g/time)

Gns. timeydelse
minus gennem-

snittet for de fore-
gående 10 dage

16. maj 27, 1 1,89 (10) -0,35 (-25) 936 34

19. juni 26,6 2,22 (38) 0,14 (7) 836 -64

20. juni 26,9 2,13 (37) 0,05 (6) 829 -71

21. juni 26,3 1,96 (29) -0,12 (-2) 852 -48

(DMI, 2000)

Af tabel 10 ses ikke et entydigt billede af effekten af høje temperaturer på malke-
frekvens og mælkeydelse. Antallet af malkninger i tidsrummet fra kl. 10.00-17.00
antyder, at køerne på bedrift 2 ikke søgte skygge i stalden. Det skal dog bemærkes, at
såfremt køerne søgte skygge i stalden, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med,
at de gik til malkeenheden.

Døgnprofiler af malkninger og ydelse

Fordeling af malkninger

Køer er flokdyr, hvilket bevirker, at køerne naturligt kommer til malkeenheden i
grupper. Sammenlignet med staldsituation vil der derfor i forbindelse med afgræs-
ning altid være spidsbelastninger på visse tidspunkter på døgnet. Nedenstående fi-
gurer viser antal succesfulde malkninger i malkeenheden fordelt over døgnet på be-
drift 2 og 3. Døgnprofiler for bedrift 2 og 3 giver et udtryk for fordelingen af malk-
ninger over døgnet for en afgræsningssituation med henholdsvis døgn- og dagaf-
græsning.
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Figur 13. Fordelingen af succesfulde malkninger over døgnet i AMS under og efter
afgræsningsperioden på bedrift 2 med døgnafgræsning. Distribution of successful
milkings over 24 hours in an AMS during and after the grazing period on farm 2
with unrestricted grazing.

Figur 14. Fordelingen af succesfulde malkninger over døgnet i AMS under og efter
afgræsningsperioden på bedrift 3. Der var adgang til græsarealet i dagtimerne.
Distribution of successful milkings over 24 hours in an AMS during and after the
grazing period on farm 3. The cows had access to the grazing area during the day.
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Det ses af Figur 13 og 14, at afgræsningen ændrer fordelingen af malkninger over
døgnet. Når køerne er på græs, ses således færre malkninger, hvorved risikoen for
spidsbelastninger og øgede antal ventende køer på andre tidspunkter af døgnet øges.
Sammenlignes Figur 13 og Figur 14 ses, at døgnafgræsning medfører større udsving i
antallet af malkninger over døgnet, end når køerne kun har adgang til græsarealet i
dagtimerne.

Figur 13 og 14 viser desuden, at der under afgræsning ikke opnås flere malkninger
i perioder med spidsbelastninger i forhold til staldsituationen. Dette viser, at der ikke
kan kompenseres fuldt for manglende malkninger i perioder med få malkninger.

Af Figur 13  ses, at antallet af malkninger ved døgnafgræsning især er lavere om
natten. Natperioden er derfor interessant for at opretholde antallet af malkninger i
forbindelse med afgræsning. I Figur 15 ses antallet af malkninger i tidsrummet fra kl.

00.00 til 06.00 på bedrift 2 i juni, juli og august.
Figur 15. Gennemsnitligt antal succesfulde malkninger i tidsrummet fra kl. 00.00
til 06.00 i juni, juli og august ved døgnafgræsning på bedrift 2. Average number of
succesful milkings in the period from 00.00 to 06.00 h in June, July, and August at
unrestrictive grazing on farm 2.

Det ses af Figur 15, at tidspunktet for stigningen i antallet af malkninger om mor-
genen forskydes over sommeren. Dette viser, at køerne i august er inaktive i en læn-
gere periode om natten i forhold til juni og juli.
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Døgnprofiler og laktationsnummer

Inddragelse af afgræsning medfører ifølge ovenstående, at antallet af malkninger i
visse perioder af døgnet falder, hvorved den gennemsnitlige malkefrekvens pr. ko
falder alt andet lige. Som følge af at presset på malkeenheden er mindre i perioder af
døgnet, kan det tænkes, at lavtrangerende køer i overvejende grad vil blive malket i
dette tidsrum.

Tabel 11. Antal succesfulde malkninger i tidsrummet fra kl. 22.00 til 06.00 før, un-
der og efter afgræsningsperioden opdelt efter laktationsnummer på bedrift 2. Der
blev anvendt døgnafgræsning i perioden fra maj til og med august og dagafgræs-
ning i den efterfølgende afgræsningsperiode. (for English translation of the table,
please see Appendix)

Før af-
græs.

Maj Juni Juli Aug Sep Okt Efter
afgræs.

Gns.

1. laktation 0,81b 0,66b 0,47a 0,41a 0,50b 0,77a 0,80a 0,69a 0,64a

2. laktation 0,68a 0,63b 0,47a 0,56b 0,35a 0,86a 0,87a 0,85b 0,66a

Øvrige 0,64a 0,49a 0,42a 0,46a 0,31a 1,00b 0,99b 0,88b 0,65a

Gennemsnit 0,70 0,59 0,45 0,48 0,39 0,88 0,89 0,81
ab angiver signifikant forskel (P<0,05) i kolonner.

Af Tabel 11 ses, at det gennemsnitlige antal succesfulde malkninger i tidsrummet
fra kl. 22.00 til 06.00 ikke er signifikant (P>0,05) forskellige mellem de forskellige
laktationsnumre som gennemsnit. Vekselvirkningen mellem laktationsnummer og
periode var dog signifikant (P<0,0001). I månederne fra maj til august, hvor der blev
praktiseret døgnafgræsning, ses ikke signifikant flere succesfulde malkninger for 1.
laktationskøer, som er forventede lavtrangerende køer, end 2. laktations- og øvrige
køer. Staldperioderne før og efter afgræsningsperioden giver ligeledes et tvetydigt
billede af laktionsnummerets effekt på antallet af malkninger i natperioden.
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Mælkeproduktion over døgnet

I Figur 16 er den gennemsnitlige mælkeproduktion angivet pr. time over døgnet.
Mælkeproduktionen pr time over døgnet er fremkommet ved at benytte malknings-
tidspunktet, som tidspunkt for mælkeproduktionen. Derved er mælkeproduktionen
et givent tidspunkt på døgnet ikke et billede af mælkeproduktionen den pågældende
time, men derimod i perioden fra seneste malkning.

Figur 16. Timeydelse ved malkninger fordelt over døgnet for de tre AMS-bedrifter.
Hourly yield at milkings distributed over 24 hours for the three AMS-farms.

Det ses af Figur 16, at den gennemsnitlige timeydelse følger tilsvarende forløb
over døgnet på tre bedrifter. Effekten af time var signifikant (P<0,0001), men forkla-
rede dog kun ca. 0,3% af den samlede variation i timeydelsen på alle tre bedrifter.
Der ses højere timeydelse for malkninger midt på dagen i forhold til nattetimerne.
Sammenlignes mere specifikt for enkelte timer findes, at timeydelsen var signifikant
(P<0,05) lavere for malkninger foregået mellem kl. 00.00 og 02.00 end timeydelser for
malkninger foregået midt på dagen på alle tre bedrifter. Det skal dog bemærkes, at
færre malkninger ligger til grund for mælkeproduktionen om natten.

Som følge af at de angivne ydelser i Figur 16 er korrigerede ydelser, kan forklarin-
gen på den lavere mælkeproduktion i aften og natperioden ikke findes i forskelle i
laktationsnummer og gennemsnitligt laktationsstadie.
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Diskussion

Der er indtil videre udført få standardiserede forsøg, som undersøger afgræsnin-
gens effekt på malkefrekvens og mælkeydelse i AMS-systemer.  Resultater fra de tre
bedrifter kommer derfor til at udgøre en stor del af diskussionen i denne undersøgel-
se velvidende, at resultater fra tre praktiske bedrifter ikke nødvendigvis er retvisen-
de for afgræsningens effekt på malkefrekvens og mælkeydelse generelt.

Afgræsningens effekt på malkefrekvens

Malkefrekvensen er en let sammenlignelig størrelse og benyttes ofte til vurdering
af resultater i et AMS-system. Malkefrekvensen påvirkes dog i høj grad af en række
faktorer, som blandt andet antallet af køer og management i besætningen. Derfor er
direkte sammenligning af forskellige malkefrekvenser fra forskellige bedrifter under
forskellige situationer ikke nødvendigvis mulig.

Malkefrekvensen kan defineres som antallet af succesfulde malkninger pr. ko pr.
dag. Ved at summere malkefrekvenserne for de enkelte køer fås det samlede antal
daglige malkninger i malkeenheden. Malkefrekvens og det samlede antal malkninger
udtrykker derved det samme ved samme antal malkende køer i AMS-systemet. I
praksis varierer antallet af køer i AMS-systemerne dog ofte. Et øget antal køer påvir-
ker det samlede antal malkninger positivt men malkefrekvensen pr. ko negativt
(Land et al., 2000). Derfor er antallet af køer og det samlede antal malkninger vigtige
faktorer i forbindelse med vurdering af malkefrekvensen i et AMS-system.

Det er ikke muligt på baggrund af data fra de tre bedrifter at beskrive sammen-
hængen mellem malkefrekvens og antallet af køer i AMS-systemet nærmere. Dette
skyldes, at antallet af køer inden for bedrift ikke varierede inden for en tilstrækkelig
kort periode således, at eventuelle ændringer i malkefrekvensen kunne tilskrives
ændringer i antallet af malkende køer. For at beskrive sammenhængen mellem an-
tallet af køer i AMS-systemet og malkefrekvensen mere nøjagtigt må antallet af mal-
kende køer ændres på dag- eller ugebasis, og andre forhold, som for eksempel ma-
nagement, må standardiseres.

Malkefrekvens i relation til afgræsningsstrategi

Resultater fra de tre AMS-bedrifter viser, at det samlede antal malkninger pr. mal-
keenhed pr. dag falder ved inddragelse af afgræsning uanset afgræsningsstrategi
(Tabel 6). Resultaterne fra de tre bedrifter viser dog, at malkefrekvensen ikke nød-



48

vendigvis er mindre ved afgræsning end i staldsituation (Tabel 7). Dette kan blandt
andet skyldes lavere koantal i afgræsningsperioden end i perioden efter afgræsnin-
gen.

Det er fundet, at stigende mængde afgræsning resulterer i en øget synkroniseret
adfærd hos køerne (Ketelaar-de-Lauwere et al., 1999; Krohn et al., 1992; Miller &
Woodgush, 1991). Øget synkroniseret adfærd bevirker, at fordelingen af malkninger
over døgnet ændres. Ændret fordeling af malkninger over døgnet er ligeledes fundet
ud fra data fra de tre undersøgte bedrifter (Figur 3.10 og 3.11). Det ses, at døgnaf-
græsning resulterer i flere perioder med færre malkninger end dagafgræsning. Der
kan ikke kompenseres for perioder med få malkninger, da AMS-systemet er fuldt
udnyttet i øvrige perioder. Øget fald i malkefrekvensen ved stigende mængde af-
græsning må derved forventes, såfremt antallet af malkende køer i AMS-systemet er
konstant.

Fordelingen af malkninger over døgnet er påvirket af månederne i afgræsningspe-
rioden (Figur 13 og 14). Afgræsningsperioden kan derved ikke nødvendigvis ses som
en periode, da der løbende over afgræsningssæsonen sker ændringer i klima, lysfor-
hold, græsudbud og -kvalitet med videre. Som eksempel kan nævnes, at den senere
solopgang over sommeren synes at påvirke køernes aktivitet i nat- og morgenperio-
den (Figur 16).

Gibb et al. (1998) fandt i forsøg med malkekøer større græsningsaktivitet i tids-
rummet fra kl. 16.00 til 22.00 end på øvrige tidspunkter af døgnet. Græsningsaktivi-
teten var desuden forholdsvis høj i tidsrummet fra kl. 6.30 til 12.00. Det skal bemær-
kes, at køerne i forsøget blev malket og lukket på græs kl. 6.30 og 16.00, hvilket kan
have påvirket køernes afgræsningsaktivitet. Leaver (1985) angiver i et litteraturstu-
dium, at 65-85% af græsoptagelsen foregår i timer med dagslys. Dette viser, at an-
vendelse af døgnafgræsning i et AMS-system sidst på afgræsningssæsonen, hvor
daglængden aftager, alt andet lige resulterer i lavere malkefrekvens end tidligere på
afgræsningssæsonen.

Det kan sluttes, at lavere malkefrekvens i forbindelse med afgræsning hovedsage-
ligt er et resultat af ændret fordeling af malkninger over døgnet. Dette bevirker, at
der må forventes en faldende malkefrekvens ved stigende mængde afgræsning og
græsoptagelse. Et øget antal malkende køer i AMS-systemet forstærker denne effekt.
For at minimere reduktionen i malkefrekvensen må afgræsningen indrettes således,
at køernes adfærd er mindst mulig synkroniseret. Dette påvirker imidlertid andre
faktorer, såsom arbejdsbehov og græsoptagelse, hvilket må tages i betragtning ved
optimering af afgræsningen i et AMS-system.
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Malkefrekvens i relation til arbejdsforbrug og græsoptagelse

Opretholdelse af malkefrekvensen, på trods af inddragelse af afgræsning i et
AMS-system, synes at kunne praktiseres ved enten at sænke antallet af køer i AMS-
systemet eller bryde køernes synkroniserede adfærd. Brydning af køernes naturligt
øgede synkroniserede adfærd i forbindelse med afgræsning kræver, at køerne må
hentes hjem i mindre grupper i perioder, hvor køerne ikke selvstændigt kommer til
malkeenheden. Dette stiller øgede krav til management og arbejdsforbrug. Desuden
skal det bemærkes, at det tillige kan blive nødvendigt at hente køer hjem til stalden
på uhensigtsmæssige tidspunkter som for eksempel om natten ved døgnafgræsning
for at opretholde ens antal malkninger over døgnet.

Effekten af afgræsning på malkefrekvensen i AMS-systemet er derved i høj grad
påvirket af managementsystem og arbejdsforbrug. Det optimale afgræsningssystem
på den enkelte bedrift er derfor afhængig af driftslederens præferencer og specifikke
forhold på den enkelte bedrift. Ønsker driftslederen at være uafhængig af systemet
med mindst muligt arbejdsbehov, vil et system med restriktiv form for afgræsning
med høj fodertildeling på stald være optimal. Omvendt kan et afgræsningssystem
med døgnafgræsning være relevant, såfremt der ønskes høj græsoptagelse, og et øget
arbejdsbehov kan accepteres.

Arbejdsforbruget til styringen af afgræsningen på de tre bedrifter varierede fra 4
til 55 min. pr. dag (Tabel 4). Det skal bemærkes, at der ikke var fratrukket eventuelle
arbejdsbesparelser til strøning, fodring med videre i forbindelse med afgræsningen.
Det største arbejdsforbrug blev fundet på bedrift 2, hvor der i perioden fra maj til
august blev anvendt døgnafgræsning med en græsoptagelse varierende fra 6,1 til 8,7
FE pr. ko pr. dag. Antallet af aktive handlinger varierede fra 2 til 5 på de tre bedrifter.
Generelt var antallet af aktive handlinger lavest på bedrift 3, hvor køerne i afgræs-
ningsperioden kun havde adgang til græsarealet i dagtimerne. Arbejdsbehovet i for-
bindelse med afgræsningen var lavest i juli måned på de tre bedrifter. Det hænger
sammen med, at græshøjde og -optagelse var mindre i juli end i de øvrige perioder.

Græsudbuddets påvirkning af malkefrekvens er vanskeligt at vurdere ud fra re-
sultater fra de tre bedrifter (Tabel 5). Dette skyldes blandt andet, at management i
praktiske brug ikke er standardiseret. I praktiske brug tilpasses arbejdsforbruget ofte
for at opnå en given malkefrekvens mere end at holde arbejdsforbruget som en fast
størrelse. Effekten af græsudbud på malkefrekvensen på de tre bedrifter må derfor
samtidig ses i relation til arbejdsforbrug.

I Tabel 4 er angivet det gennemsnitlige antal køer, som måtte hentes hjem pr.
gang, der blev hentet køer hjem til malkeenheden. Sammenlignes Tabel 4 med regi-
streringer om græsudbud og -kvalitet i Tabel 5 ses, at det var nødvendigt at hente
flere køer ved stigende græshøjde og derved stigende græsudbud. Dette stemmer
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overens med forsøg af Ketelaar-de-Lauwere et al. (2000), hvor der blev fundet signi-
fikant (P<0,01) negativ sammenhæng mellem græshøjde og malkefrekvens for køer i
et AMS-system med 24 malkende køer. Tilsvarende fandt Salomonsen (1999), at køer,
som fik tildelt foder på stald samtidigt med afgræsning, opholdt sig signifikant
(P<0,001) mere inde i stalden end køer, som ikke fik foder på stald.

Tildeling af tilnærmelsesvis fuld foderration på stald samtidig med afgræsning,
som for eksempel på bedrift 1 i forår og sommer må mere betegnes motionsfold end
egentlig afgræsning. I en undersøgelse af Stefanowska & Ipema (2000) blev det fun-
det, at køer i højere grad kom til malkeenheden individuelt ved anvendelse af moti-
onsfold på ca. 1 ha sammenlignet med tidligere afgræsningsforsøg (Ketelaar-de-
Lauwere et al., 1999) udført i samme AMS-system. Det konkluderes af Stefanowska
& Ipema (2000), at motionsfold giver køerne de ønskede velfærdsmæssige fordele,
uden væsentlig negativ påvirkning af malkefrekvensen.

Der ses derved sammenhæng mellem malkefrekvens, arbejdsforbrug og græsop-
tagelse. En mere nøjagtig sammenhæng mellem disse faktorer kan ikke umiddelbart
uddrages og kræver derfor mere indgående undersøgelser. Dog kan det konklude-
res, at høj græsoptagelse i et AMS-system ikke opnås uden ekstra arbejdsindsats. Det
må desuden konkluderes, at øget græsudbud alt andet lige reducerer køernes villig-
hed til selvstændigt at komme til stalden, hvilket mindsker malkefrekvensen eller
øger kravet til arbejdsforbrug for at opretholde malkefrekvensen. En optimering af
malkefrekvens, arbejdsforbrug og græsoptagelse er derfor meget kompleks og af-
hænger både af specifikke forhold på den enkelte bedrift og driftslederens præferen-
cer.

Malkefrekvens i relation til adgangsforhold og afstand mellem stald og mark

Ketelaar-de-Lauwere et al. (2000) fandt, at en afstand mellem stald og græsmark
op til 360 m ikke påvirkede malkefrekvensen i et enkeltboks AMS-system med 24
malkende køer. Der blev dog observeret lavere liggetid og længere ståtid ved stigen-
de afstand mellem stald og mark.

Græsarealet på de tre bedrifter lå inden for en afstand af ca. 500 m fra stalden.
Desuden havde køerne kun adgang til vand inde i stalden. Afstanden mellem stald
og græsmark har derfor sandsynligvis ikke haft væsentlig betydning for malkefre-
kvensen under afgræsning på de tre bedrifter. En egentlig afstandsgrænse mellem
stald og græsmark kan derfor ikke fastsættes ud fra registreringerne fra de tre be-
drifter. Det må dog anses som sandsynligt, at den negative påvirkning af malkefre-
kvensen øges ved stigende afstand mellem stald og mark, især med et højt græstil-
bud.
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Dårlige adgangsforhold mellem stald og græsmark kan tænkes at have betydning
for køernes villighed til selvstændigt at komme fra græsarealet til malkeenheden.
Adgangsforholdene mellem stald og græsmark på de tre bedrifter var generelt gode i
forår og sommer og mindre gode i efteråret. Vurdering af dette forhold i relation til
malkefrekvens var ikke mulig.

Malkefrekvens og ydelse i forhold til klima

I forbindelse med afgræsning er køerne i højere grad påvirket af klimaforhold end
på stald.

Temperatur
Køer påvirkes af høje temperaturer (Buffington et al., 1981). Ketelaar-de-Lauwere

et al. (1999) fandt en signifikant (P<0,05) negativ sammenhæng mellem Black Globe
Humidity Indeks (BGHI) og tidsrum på græs mellem kl. 10.00 og 17.00. BGHI bereg-
nes ud fra temperatur og relativ luftfugtighed og er derfor et behagelighedsindeks. Jo
større BGHI des mere fugtig og varm føles luften. Den signifikante negative sam-
menhæng mellem tidsrum på græs og BGHI udtrykte, at køerne søgte skygge ved
høje temperaturer, hvilket også blev fundet af Goodwin et al. (1997). Ifølge Tabel 10
var der ikke tendens til, at køerne på bedrift 2 søgte skygge i stalden. Dette viser, at
fire dage med maksimumstemperaturer over 25oC ikke påvirkede køerne tilstrække-
ligt til, at køerne søgte skygge i stalden. Det skal bemærkes, at det  ikke muligt at be-
regne BGHI-indekset, da der ikke forelå registreringer af relativ luftfugtighed løben-
de over døgnet.

Nedbør
Meget nedbør kan påvirke køernes adfærd på græs. Ketelaar-de-Lauwere et al.

(1999) fandt, at køer i tilfælde af stærk nedbør gik ind i stalden. Derimod var køerne
ikke påvirket af lette regnbyger.

Ved udeladelse af dage med en daglig nedbørsmængde mindre end 3 mm på be-
drift 1 fandtes ingen signifikant korrelation mellem antal malkninger og nedbørs-
mængde i perioden maj til august på bedrift 2. I september og oktober på bedrift 2 og
på bedrift 1 og 3 blev der anvendt dagafgræsning, hvorved køerne ikke har været
påvirket af nedbør faldet i natperioden.

På bedrift 2 faldt der den 2. juni ca. 30 millimeter nedbør, hvilket ud fra ejerens
egne observationer bevirkede, at køerne blev inaktive og derfor var medvirkende til
et lavere antal malkninger den pågældende dag. Stærk nedbør påvirker derfor sand-
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synligvis køerne ved afgræsning. Sammenhæng mellem nedbør og malkefrekvens
kunne ikke bestemmes mere nøjagtigt ud fra registreringerne fra de tre bedrifter.

Malkefrekvens og motivation

I et AMS-system er det vigtigt, at køerne kommer selvstændigt til malkeenheden.
Det er derfor interessant at undersøge, hvilke faktorer, der påvirker køernes motiva-
tion til at blive malket i malkeenheden. Dette er af yderligere interesse i forbindelse
med afgræsning, da malkefrekvensen her ofte er mindre end i staldsituationen.

I Tabel 8 og Figur 7 ses, at køer indtil 200 dage efter kælvning havde større malke-
frekvens end køer mere end 200 dage fra kælvning. Figur 7 viser desuden, at i for-
bindelse med afgræsning faldt malkefrekvensen på bedrift 2 mere for køer tidligt i
laktationen end senere i laktationen. Dette indikerer, at øget tryk i yveret hos køer
tidligt i laktationen som følge af større mælkeproduktion ikke har været afgørende
motivation i forbindelse med afgræsning. Her skal bemærkes, at management i be-
sætningen og opsætning af styreprogrammet desuden har påvirket resultatet, da alle
køer blev hentet til malkning mindst to gang dagligt.

Registreringer fra bedrift 2 viste imidlertid, at køer tidligt i laktationen havde flere
malkninger i perioder uden påvirkning af management end køer sidst i laktationen
(Tabel 9). Dette skyldes dog sandsynligvis ikke større mælkeproduktion alene. For
eksempel er det muligt, at øget vandbehov som følge af højere mælkeproduktion har
øget motivationen  til at gå ind i stalden for tidligt lakterende køer. Staldindretningen
på bedrift 2 bevirkede, at køerne skulle igennem malkeenheden for at komme fra
afdelingen med vandtruget i stalden tilbage til græsmarken. Derfor kan øget vand-
behov have påvirket antallet af malkninger positivt for køer tidligt i laktationen

Det er fundet, at køers motivation til at blive malket er svagere end motivationen
til at komme til foderbordet (Prescott et al., 1998). Dette stemmer overens med resul-
tater fra de tre bedrifter, der viste, at antallet af malkninger pr. dag i malkeenheden
faldt mere ved stigende græsoptagelse. Dette underbygger desuden, at højere græs -
optagelse, eller større motivation for køerne til at blive på græs, resulterer i øget ar-
bejdskrav for at opretholde malkefrekvensen. Såfremt der kun placeres vandforsy-
ning i stalden, vil køernes motivation til at komme til stalden sandsynligvis øges.
Dette kan dog have negativ indlydelse på mælkeydelsen. Der kan desuden være vel-
færdsmæssige problemer forbundet med, at køer ikke har mulighed for vandopta-
gelse på marken.

Malkefrekvensen for 1. laktationskøer faldt mindre end for ældre køer ved af-
græsning på bedrift 1 og 2 (Figur 4 og 5). Førstelaktationskøer havde imidlertid gene-
relt lavere malkefekvens end ældre køer. Den mindre reduktion i malkefrekvensen
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for 1. laktationskøer kan derfor desuden ses som et udtryk for, at malkefrekvensen
ikke kunne være lavere grundet management. Førstelaktationskøer har derfor sand-
synligvis ikke haft større motivation til at komme til malkeenheden under afgræs-
ning. Det skal bemærkes, at senlakterende køer har kælvet i de tidligere traditionelle
malkesystemer og derfor kan være påvirket af dette.

Mælkeydelse

Ydelsesvariation afgræsningsperioden

Mælkeproduktionen over året er fundet at variere således, at mælkeydelsen gene-
relt er større i perioden fra maj til juni end senere på sommeren (Eskesen, 1994; Kri-
stensen et al., 1986; Kristensen & Jensen, 1989; Rowlands et al., 1982; Wood, 1980).
Der er således fundet et ydelsesfald på 3,4 kg (Kristensen & Jensen, 1989) og 4,5 kg
(Kristensen et al., 1986) pr. ko pr. dag over sommeren på trods af, at energiniveauet
var forsøgt holdt konstant. Ydelsesfaldet over sommeren skal sandsynligvis findes i
klimatiske forandringer i lysforhold, temperatur og græskvalitet (Wood, 1980; Kri-
stensen et al. 1986).

Der er lavet få forsøg, som undersøger afgræsningens effekt på mælkeydelsen i et
AMS-system. I et svensk forsøg var mælkeydelsen højere for køer, som fik grovfoder
på stald sammen med afgræsning end køer, som kun havde adgang til afgræsning.
Begge hold fik kraftfoder i malkeenheden (Spörndly, 2000). Græsudbuddet i forsøget
var imidlertid meget lavt, hvilket har påvirket ydelsen væsentligt, især for køerne
udelukkende fodret med kraftfoder og afgræsning. Forsøget kan derfor ikke beteg-
nes som værende retvisende for afgræsningens effekt på mælkeydelsen i et AMS-
system.

Der var ikke en entydig variation i mælkeydelsen på de tre bedrifter over afgræs-
ningsperioden. På bedrift 2 faldt mælkeydelsen fra juni til juli, hvorefter ydelsen igen
steg (Figur 7). På bedrift 1 var mælkeydelsen lavere efter afgræsningsperioden i for-
hold til maj, juli og september. Mælkeydelse var størst i juli måned på bedrift 3 og
faldt herefter. Den lavere mælkeydelse på bedrift 2 i juli kan forklares ved ændringer
i klima, græsudbud og -kvalitet. Græshøjden var 12. juli kun 4 cm, hvilket viser et
lavt græsudbud. Græsoptagelsen har sandsynligvis været overestimeret, hvorved
køerne har været underforsynet med energi. Dette vil andet lige have påvirket ydel-
sen negativt. Desuden har køerne på grund af døgnafgræsningen været påvirket af
de klimatiske ændringer i temperatur og græskvalitet, hvilket yderligere forklarer
ydelsesfaldet i juli. Ydelsesfaldet behøver derved ikke alene at være forårsaget af la-
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vere malkefrekvens i juli og august. Ydelsesfaldet på bedrift 2 i juli og august er ikke
større end den fundne naturlige variation i mælkeydelse.

Variationerne i den korrigerede mælkeydelse over afgræsningsperioden på bedrift
1 og 3 synes i mindre grad at kunne forklares ud fra ændringer i klima, græskvalitet
og -udbud. Dette kan skyldes, at græsoptagelsen på disse bedrifter var lav (< 2,2 FE).
Desuden blev der i overvejende grad praktiseret dagafgræsning med lavere afgræs-
ningstid end på bedrift 2, hvorfor køerne har været mindre påvirket af afgræsningen.

Af Figur 10 ses en tendens til, at 1. laktationskøer har større ydelsesfald i juli og
august end øvrige køer på bedrift 2. Det er fundet, at 1. laktationskøer giver et øget
ydelsesrespons ved ændret malkeinterval, på grund af mindre cisternekapacitet
(Dewhurst & Knight, 1994). Dette kan derfor forklare det større ydelsesfald for 1.
laktationskøer i juli og august på bedrift 2, da malkefrekvensen var signifikant
(P<0,05) lavere i juni, juli og august end øvrige måneder. Malkefrekvensen faldt des-
uden signifikant (P<0,05) mindre for 1. end 2. laktations- og øvrige køer (Figur 4 og
5). Dette indikerer yderligere effekt af mindre cisternekapacitet hos 1. laktationskøer.
Det større ydelsesfald hos 1. end 2. laktations- og øvrige køer kan også være et re-
sultat af, at 1. laktationskøer er mere påvirket af klimatiske forandringer i forbindelse
med afgræsningen.

De tre bedrifter havde alle indsat AMS-systemet i vinterperioden umiddelbart før
den undersøgte afgræsningsperiode. Køerne på bedrifterne kan derved have været
påvirket af skiftet fra bindestald til AMS-systemet, da nogle malkende køer i afgræs-
ningsperioden havde kælvet i det tidligere system. Det er derfor ikke sikkert, at af-
græsningens sande effekt på mælkeydelsen i AMS-systemer er kommet til udtryk på
tre undersøgte bedrifter.

Ydelsesvariation over døgnet

Der er tidligere fundet variation i mælkeydelse over døgnet (Lee et al., 1995). Af
Figur 16 ses, at mælkeproduktionen var større i dagtimerne end om natten. På bag-
grund af ydelsesregistreringer fra 4200 laktationer fandt Ouweltjes (1998) ligeledes
lavere mælkeproduktion i natperioden end om dagen. Det er foreslået, at denne vari-
ation skyldes metabolske forskelle mellem dag og nat (Ouweltjes, 1998).

Ouweltjes (1998) fandt desuden større døgnvariation i mælkeproduktionen ved
afgræsning. Hvorvidt denne større døgnvariation er betydende for den samlede
mælkeydelse under afgræsning er uvist. AMS-systemet giver dog mulighed for
nærmere undersøgelse af denne effekt.
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Korrelation mellem malkefrekvens og mælkeydelse

Forskelle i det gennemsnitlige malkeinterval over afgræsningssæsonen på de tre
bedrifter kunne ikke umiddelbart kædes sammen med ydelsesændringer over af-
græsningssæsonen. Dette kan skyldes, at mælkeydelsen under afgræsning er påvir-
ket af flere faktorer, som kan have overskygget effekten af det gennemsnitlige mal-
keinterval. Sammenlignes derimod malkeinterval og mælkeydelse pr. time for en-
keltmalkninger, ses negativ sammenhæng mellem malkeinterval og mælkeydelse
(Figur 11). Denne sammenhæng varierer desuden for køer med forskellige laktati-
onsstadier (Figur 12).

Det er foreslået, at mælkeproduktionen reguleres af et protein kaldet Feedback In-
hibitor of Lactation (FIL) (Wilde & Peaker, 1990). Koncentration af FIL i mælk stiger
ved øget akkumulation af mælk og hæmmer mælkeproduktionen i alveolecellerne.
Som følge af den øgede akkumulation af mælk ved øget malkeinterval falder mæl-
keproduktionen.

Erdman & Varner (1995) fandt ved litteraturstudium, at mælkeydelsen steg 3,5 kg
ved en ændring af malkefrekvensen fra to til tre gange daglig malkning eller en re-
duktion af malkeintervallet fra 12 til 8 timer. Andre undersøgelser viser, at ændring
af malkeintervallet fra 12 til 8 timer øger mælkeydelsen med 6 til 25% (Amos et al.,
1985; Barnes et al., 1990; Campos et al., 1994; DePeters et al., 1985; Gisi et al., 1986).
Det skal dog bemærkes, at reduceret malkeinterval resulterer i en fortynding af mæl-
ken således, at indholdet af fedt og protein falder (Erdman & Varner, 1995). Derved
kan forventes lavere ydelsesrespons ved reduceret malkeinterval målt i Energi Kor-
rigeret Mælk (EKM).

Ydelsesreponset ved at ændre malkeintervallet fra 12 til 8 timer var 10, 9 og 6% for
henholdsvis bedrift 1, 2 og 3 (Figur 11). Dette stemmer overens med en undersøgelse
af data fra fem AMS-bedrifter, hvor mælkeydelsen blev fundet at stige 11% ved re-
duktion af malkeintervallet fra 12 til 8 timer (Artmann & Bohlsen, 2000).

Figur 12 viser, at køer i et tidligt laktationsstadie giver et øget ydelsesrespons ved
ændret malkeinterval indtil ca. 16 timer. Dette stemmer overens med undersøgelser,
hvor køer i tidlig  laktation giver et større ydelsesrespons ved ændret malkeinterval
end køer i senlaktation (Stelwagen & Knight, 1997). Dette kan forklares ved, at an-
delen af cisternemælk i forhold til den samlede mælkemængde i yveret er fundet at
være mindre for køer i tidlig laktationen end  sent i laktationen (Dewhurst & Knight,
1993). Mindre andel af mælk i yvercisternen giver større negativ feedback via FIL på
alveolecellerne (Wilde & Peaker, 1990).

I analysen af sammenhængen mellem malkeinterval og mælkeydelse blev der ikke
fundet signifikant vekselvirkning mellem malkeinterval og laktationsnummer. Figur
10 viste imidlertid en tendens til større fald i mælkeydelsen for 1. laktations end 2.



56

laktations- og øvrige køer i perioden juli og august. Grunden til denne uoverens-
stemmelse er sandsynligvis, at den statistiske model (4), jævnfør afsnittet ”Sammen-
hæng mellem malkeinterval og timeydelse” på side 25, som ligger til grund for ana-
lysen af sammenhængen mellem malkeinterval og mælkeydelse, i højere grad korri-
gerer for malkeinterval end modellen (2), som ligger til grund for resultaterne i Figur
10. Ved at inddrage 3-vekselvirkning mellem laktationsnummer, afgræsningsinterval
og malkeinterval i model (4) kunne denne effekt analyseres grundigere.
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Effekt af afgræsningsstrategi og kælvningsfordeling på mælkeydelse

Kombination af AMS og afgræsning resulterer i et lavere antal malkninger i mal-
keenheden pr. dag, jævnfør afsnittet ”Samlede antal daglige succesfulde og mislyk-
kede malkninger pr. malkeenhed” på side 27. Det lavere antal malkninger er hoved-
sageligt et resultat af øget synkroniseret adfærd under afgræsning. Dette bevirker, at
malkeenheden i perioder, for eksempel om natten ved døgnafgræsning, er dårligere
udnyttet i forhold til i staldsituationen. Reduceret malkefrekvens er uheldig, da det
resulterer i lavere mælkeydelse.

For at opretholde malkefrekvensen ved afgræsning med et uændret antal malken-
de køer i AMS-systemet, er det nødvendigt at bryde køernes øgede synkroniserede
adfærd. Dette kan praktiseres ved at hente mindre grupper af køer til malkeenheden
i perioder med få malkninger. Dette resulterer dog i større arbejdsbehov og større
afhængighed af AMS-systemet for driftslederen, hvilket ikke er ønskeligt på mange
bedrifter. Arbejdsbehovet kan forsøges minimeret ved optimal indretning og styrin-
gen af afgræsningen, men kan dog ikke eliminere den negative påvirkning af malke-
frekvensen ved afgræsning fuldstændigt.

En anden indgangsvinkel til problemstillingen omkring det reducerede antal
malkninger i AMS ved afgræsning er at acceptere, at der mistes et givent antal malk-
ninger i afgræsningsperioden. Malkefrekvensen pr. ko må derved opretholdes ved at
reducere antallet af malkende køer i AMS-systemet. Færre malkende køer i afgræs-
ningsperioden kan opnås ved at ændre kælvningsfordelingen, uden at besætnings-
størrelsen reduceres.

Det er desuden, jævnfør Figur 12, fundet, at mælkeydelsen hos køer i tidlig lakta-
tion i højere grad påvirkes af lavere malkefrekvens end køer senere i laktationen.
Færre malkninger i afgræsningsperioden påvirker derved mælkeydelsen mindre ved
stigende gennemsnitlig laktationsstadie i besætningen. Ændret kælvningsfordeling
synes derved at være af yderligere interesse i forsøget på at reducere ydelsesfaldet
som følge af lavere malkefrekvens i forbindelse med afgræsning.

Koncentreret kælvningsfordeling giver dog også flere malkende køer i andre peri-
oder, hvilket  påvirker den gennemsnitlige malkefrekvens i disse perioder negativt.
Det er derfor nødvendigt, at undersøge effekten af ændret kælvningsfordeling som
gennemsnit over hele året i AMS-systemet.

Formålet med dette afsnit er derfor via modelberegninger at undersøge, hvorledes
forskellige afgræsningsstrategier påvirker mælkeydelsen på årsniveau i et AMS-
system. Desuden ønskes undersøgt, hvorledes kælvningsfordelingen påvirker mæl-
keydelsen på årsniveau i et AMS-system.

I modelberegningerne indgår fire forskellige afgræsningsstrategier, som påvirker
udnyttelsen af malkeenheden forskelligt. Hovedformålet med disse afgræsnings-
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strategier er at beregne, hvorledes den ændrede udnyttelse af malkeenheden påvir-
ker mælkeydelsen. Modelberegningerne giver derved ikke nødvendigvis et retvisen-
de billede af en given afgræsningsstrategis påvirkning af ydelsen generelt.

I modelberegningerne beregnes ydelsesændringer alene som følge af ændringer i
malkefrekvensen. Ydelsesændringer som følge af klimatiske forandringer i afgræs-
ningsperioden indgår således ikke i modelberegningerne. Disse ændringer afviger
dog ikke fra traditionelle malkesystemer, hvorfor det antages, at modelberegninger-
ne giver en retvisende ydelsesvariation i AMS.

Forudsætninger

Ydelsesændringerne, som følge af lavere malkefrekvens i forbindelse med inddra-
gelse af afgræsning i et AMS-system ved forskellige afgræsningsstrategier og kælv-
ningsfordelinger, er beregnet i et Excel-regneark.

Beskrivelse af beregningerne

Der er taget udgangspunkt i en AMS-bedrift med én malkeenhed og en besæt-
ningsstørrelse på 70 årskøer og ca. 60 malkende køer ved jævn kælvningsfordeling.

Antal køer i forskellige laktationsstadier
Ud fra opstillede kælvningsfordelinger er antallet af køer udregnet i forskellige lak-

tationsstadier hver måned over året. I denne beregning indgår et gennemsnitligt
kælvningsinterval på 12 måneder. Der indgår desuden en gennemsnitlig udskift-
ningsprocent på 40. I beregningerne er medtaget, at slagtekøer slagtes 330 dage efter
kælvning. Herefter indsættes en kvie 30 dage fra kælvning.

I beregningen indgår følgende inddelinger af laktationsstadie:

Tidlig laktation: 0-120 dage efter kælvning (4 måneder)
Midt laktation: 120-210 dage efter kælvning (3 måneder)
Sen laktation: 210-305 dage efter kælvning  (3 måneder)

210-335 dage efter kælvning (slagtekøer)
Gold/kvie: 305-365 dage efter kælvning (2 måneder)

Beregningen af fordelingen af køer i de forskellige laktationsstadier er foretaget på
månedsbasis. Dette gør det muligt at indsætte forskellige kælvningsfordelinger i
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regnearket ved at indtaste et givent antal kælvninger i de forskellige måneder over
året. I Tabel 12 er angivet antallet af kælvninger over året i de tre anvendte kælv-
ningsfordelinger.

Tabel 12. Antal kælvninger pr. måned ved jævn, middel og ekstrem kælvnings-
fordeling. (for English translation of the table, please see Appendix)

Måned Jævn Middel Ekstrem

Januar 5,8 6 6

Februar 5,8 6 6

Marts 5,8 6 6

April 5,8 3 0

Maj 5,8 3 0

Juni 5,8 3 0

Juli 5,8 3 0

August 5,8 6 6

September 5,8 10 13

Oktober 5,8 9 13

November 5,8 9 13

December 5,8 6 7

I alt 70 70 70

Ved middel kælvningsfordeling er halvdelen af kælvningerne i perioden fra april
til juli rykket til efterårsperioden. Hvorimod alle kælvninger ved den ekstreme
kælvningsfordeling er flyttet fra perioden april til juli til efteråret. Ved middel og
ekstrem kælvningsfordeling opnås færre malkende køer og færre køer tidligt i lakta-
tionen i afgræsningsperioden. Derved forventes, at ydelsestabet som følge af lavere
malkefrekvens reduceres.

Udnyttelse af  malkeenheden
I beregningerne antages, at malkeenhedens samlede udnyttelse afhænger af af-

græsningsstrategi og antal malkende køer. Den samlede udnyttelse af malkeenheden
er summen af de tidsrum, hvor der er en malkende ko i malkeenheden. Det vil sige
fra det tidspunkt, hvor den enkelte ko går ind i malkeboksen til malkeboksen igen er
tom og kan benyttes af en anden ko. Uudnyttet tid vil derfor bestå af vaskeperioder,
perioder mellem køernes besøg i malkeenheden samt tidsrum til mislykkede malk-
ninger og afviste besøg.
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Udnyttelsen af malkeenheden antages at afhænge af afgræsningsstrategien, da re-
gistreringer fra tre AMS-bedrifter i afgræsningssæsonen 2000 viste, at antallet af
malkninger var lavere ved døgnafgræsning end dagafgræsning. Det stemmer des-
uden overens med forsøg af Ketelaar-de-Lauwere et al. (1999), som fandt lavere mal-
kefrekvens ved døgnafgræsning i forhold til dagafgræsning.

Der er valgt fire forskellige afgræsningsstrategier henholdsvis ingen afgræsning,
motionsfold, dagafgræsning og døgnafgræsning. Antallet af udnyttede timer ved de
forskellige afgræsningsstrategier er skønnet ud fra registeringer fra de tre undersøgte
AMS-bedrifter i afgræsningssæsonen 2000. I Tabel 13 er udnyttelsen af malkeenhe-
den angivet som timer ved de forskellige afgræsningsstrategier.

Tabel 13. Antal udnyttede timer i malkeenheden ved henholdsvis ingen, motions-
fold, dagafgræsning og døgnafgræsning over året. (for English translation of the
table, please see Appendix)

Afgræsningsstrategi
(Antal udnyttede timer pr. dag)Måned

Ingen Motionsfold Dagafgræs. Døgnafgræs.

Januar 19 19 19 19

Februar 19 19 19 19

Marts 19 19 19 19

April 19 19 19 19

Maj 19 18 17 17

Juni 19 17 16 15

Juli 19 17 16 14

August 19 17 16 14

September 19 17 16 16

Oktober 19 18 17 17

November 19 19 19 19

December 19 19 19 19

Ved opstilling af antallet af udnyttede timer ved de forskellige afgræsningsstrate-
gier er det antaget, at afgræsningsperioden er 150 dage eller 5 måneder, som forløber
fra 15. maj til 15. oktober. Ved fastsættelse af udnyttede timeantal for maj og oktober
er medregnet, at der ikke praktiseres afgræsning i hele måneden.

Ved motionsfold er det udnyttede antal timer større i afgræsningsperioden end for
dagafgræsning på trods af, at afgræsningstiden sandsynligvis ikke er tilsvarende
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mindre. Dette skyldes, at et mindre græsudbud og -optagelse forventes at påvirke
udnyttelsen af malkeenheden positivt. Ved døgnafgræsning er det antaget, at køerne
kun er på græs i dagtimerne i maj, september og oktober, derfor er timeantallet i dis-
se måneder tilsvarende dagafgræsning. Udnyttelsen falder desuden over sommeren
ved døgnafgræsning, da kortere daglængde antages at påvirke udnyttelsen i malke-
enheden negativt.

Udnyttelsen af malkeenheden er desuden antaget at afhænge af antallet af mal-
kende køer mindre end 200 dage fra kælvning i AMS-systemet. Land et al. (2000)
undersøgte malkefrekvensen på 26 praktiske AMS-bedrifter. Dette viste, at malkefre-
kvensen ca. steg 0,5 malkninger pr. ko pr. dag ved en reduktion af antallet af køer fra
65 til 55 køer. Sammenlignes Tabel 5 og Tabel 6 ses desuden en tendens til et øget
antal malkninger ved stigende antal køer i AMS-systemet.

I beregningerne er antaget, at udnyttelsen i malkeenheden kun afhænger af antal
malkende køer, som er mindre end 200 dage fra kælvning. Denne antagelse er fore-
taget på baggrund af Figur 7 og Tabel 9, hvor det ses, at køer senere end 200 dage fra
kælvning har lavere malkefrekvens end køer tidligere i laktationen. Dette viser, at
køernes villighed til selvstændigt at komme til malkeenheden falder over laktatio-
nen. Det skal bemærkes, at indstillinger i styresystemet i AMS-systemet påvirker
malkefrekvensen ved forskellige laktationsstadier. Det antages dog, at øget antal kø-
er tidligt i laktationen alt andet lige påvirker udnyttelsen af malkeenheden positivt.

Udnyttelsen af malkeenheden er korrigeret ved middel og ekstrem kælvningsfor-
deling. I beregningerne er fastsat en korrigeringsfaktor således, at udnyttelsen af
malkeenheden stiger med 3% ved 10 ekstra køer mindre end 200 dage fra kælvning i
AMS-systemet.

Beregning af samlet antal malkninger i malkeenheden pr. dag
Ud fra den samlede udnyttelse af malkeenheden angivet i timer pr. dag beregnes

det samlede antal mulige malkninger pr. malkeenhed, og der gøres følgende antagel-
ser:

• Maskintid afhænger af laktationsstadie
• Maskintid uafhængig af ydelsesniveau
• Håndteringstiden af malkningerne er ens

Maskintiden antages at afhænge af laktationsstadie, da mælkeydelsen er større i
tidlig end i senlaktation. Maskintiden vil derved også afhænge af laktationsnummer,
da 1. laktationskøer generelt har lavere mælkeydelse end øvrige køer. Denne sam-
menhæng inddrages ikke i beregningerne. De anvendte maskintider antages dog at
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være retvisende, da de anvendte maskintider er beregnede gennemsnit ud fra prakti-
ske registreringer på de tre AMS-bedrifter.

Antagelsen om, at maskintiden ikke afhænger af gennemsnitlig ydelsesniveau i en
besætning er kritisk, da øget mælkeydelse øger maskintiden. De tre AMS-bedrifter,
som ligger til grund for de anvendte maskintider, havde ydelsesniveauer på 8300,
7500 og 8400 kg EKM pr. årsko. Det sluttes derfor, at beregningerne inden for dette
ydelsesniveau må være retvisende.

Det er antaget, at malkeenhedens håndteringstid af de enkelte malkninger er ens.
Håndteringstiden er koens samlede tidsrum i malkeenheden minus maskintiden.
Håndteringstiden indeholder derfor hovedsageligt tidsrum for trafik ud og ind af
malkeboksen, rengøring af patter, påsætning og aftagning af malkesættet. Håndte-
ringstiden varierer sandsynligvis mellem enkelte køer. Men det antages, at håndte-
ringsstiden, som gennemsnit inden for grupper af køer opdelt efter for eksempel
laktationsstadie eller laktationsnummer, ikke er forskellige.

Håndteringstiden er skønnet ud fra undersøgelser af Koning & Ouweltjes (2000)
og fastsat til 130 sek. pr. malkning.

Beregning af gennemsnitlig malkefrekvens
På baggrund af antallet af malkninger pr. dag beregnes den gennemsnitlige mal-

kefrekvens ved division med antallet af malkende køer i AMS-systemet. I denne be-
regning antages derved, at ændret udnyttelse af malkeenheden påvirker malkefre-
kvensen ens for køer i forskellige laktationsstadier. Registreringer ud fra tre AMS-
bedrifter viste imidlertid, at malkefrekvensen for køer tidligt i laktationen faldt mere
end for køer senere i laktationen (Figur 7). Opbygningen af regnearket gjorde det
ikke umiddelbart muligt, at inddrage denne sammenhæng. Malkefrekvensen er des-
uden styret af management, hvor køerne som oftest tvinges til mindst to daglige
malkninger.

Beregning af ydelsesændring
Ydelsesændringen som følge af ændret malkefrekvens er udregnet på månedsba-

sis og som gennemsnit over året ved forskellige kælvningsfordelinger og afgræs-
ningsstrategier. Ydelsesændringen er beregnet på baggrund af sammenhængen
mellem malkeinterval og ydelse for de enkelte laktationsstadier vist i Figur 12. Ydel-
sesændringen afhænger derfor af afgræsningsstrategi og kælvningsfordeling.

I denne beregning er inddraget tidligere beregnede fordeling af køer på forskellige
laktationsstadier. Større andel af køer i tidlig laktation mindsker derved antallet af
mulige malkninger i malkeenheden på grund af højere gennemsnitlig maskintid.
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Statistiske metoder

Til estimering af maskintid ud fra registreringer fra de tre bedrifter ved forskellige
laktationsstadier blev proceduren MIXED i SAS (SAS,1989) anvendt. Denne procedu-
re medtager både systematiske og tilfældige virkninger. Effekten af ko er medtaget
som tilfældig virkning, da det antages, at maskintiden varierer mindre inden for køer
end mellem køer. I analysen indgår kun malkninger med et malkeinterval mellem 6
og 24 timer. Laktationsnummer indgår som klassevariabel og opdelt i 1., 2. laktati-
ons- og øvrige køer. Laktatationsstadie indgår ligeledes som klassevariabel og er op-
delt i henholdsvis tidlig (5-100), midt (101-200) og sen (201-305 dage efter kælvning).
Malkeinterval indgår som klassevariabel og er inddelt i klasser på en time.

Følgende model er anvendt:

Yijklzm = µ + αi + βj + γk + λl +(γλ)kl + Az + εijklzm (5)

Y: maskintid, målt i sekunder
µ: gennemsnit
α: effekt af bedrift (i = 1,2,3)
β: effekt af laktationsnummer (j = 1,2,3)
γ: effekt af laktationsstadie (k = 1,2,3)
λ: effekt af malkeinterval (l =6,7,8........,24)
γλ: effekt af vekselvirkning mellem laktationsstadie og malkeinterval
A: tilfældig effekt af konummer (z= 1,.......antal køer). AZ er uafhængige og

N(µ,σA2).
ε: residual. εijklzm er uafhængige og N(0,σ2).

Resultater og diskussion

Kælvningsfordelinger

Som følge af ændret kælvningsfordeling varierer antallet af køer i forskellige lak-
tationsstadier over året. Denne variation er vist i Figur 17 ved henholdsvis middel og
ekstrem kælvningsfordeling.
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Figur 17. Antal køer i henholdsvis tidlig, midt og sen laktation for middel og eks-
trem kælvningsfordeling over året. Resterende køer op til 70 er golde. Number of
cows in early, mid- and late lactation, respectively, for average and extreme calving
spread over the year. The rest of the cows up to 70 are dry.

Det ses af Figur 17, at fordelingen af køer i forskellige laktationsstadier varierer
mere ved ekstrem end middel kælvningsfordeling.

Maskintider

Analysen af maskintider viste, at samtlige effekter i model (5) var signifikante
(P<0,001). Vekselvirkningen mellem malkeinterval og laktationsstadie forklarede dog
kun ca. 0,2% af variationen i maskintider.
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På baggrund af korrigerede gennemsnit fra analysen inddrages følgende maskin-
tider til beregningen af antal daglige malkninger i malkeenheden:

tidlig laktation 350 sek
midt laktation 320 sek
sen laktation 270 sek

Antal af daglige malkninger

Ved jævn kælvningsfordeling og i perioder uden afgræsning beregnes antallet af
malkninger til 155 pr. malkeenhed pr. dag. I perioder med afgræsning og derved la-
vere udnyttelse af malkeenheden falder antallet af malkninger pr. dag. Figur 10 viser
antallet af malkninger pr. dag over året ved fire forskellige afgræsningsstrategier ved
jævn kælvningsfordeling.

Det ses af Figur 18, at antallet af malkninger, på baggrund af forskellig udnyttelse
af malkeenheden ved forskellige afgræsningsstrategier varierer fra 155 til 114 malk-
ninger pr. dag.

Figur 18. Antal malkninger pr. dag i malkeenheden over året ved fire forskellige
afgræsningsstrategier og jævn kælvningsfordeling. Number of milkings per day in
the milking unit over the year at four different grazing strategies (zero, exercise pen,
restricted, and unrestricted) and regular calving spread.

Antallet af malkninger varierer ved ændret gennemsnitlig laktationsstadie.
Det ses, at middel og ekstrem kælvningsfordeling resulterer i få ekstra malkninger

i forårsperioden (Figur 19). Denne sammenhæng er sandsynligvis ikke reel, da der i
foråret er mange køer langt fra kælvning. Regnearket er opbygget til at beregne æn-
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dringer i forbindelse med ændret afgræsningsstrategi, hvilket er årsagen til den ure-
alistiske sammenhæng. Det skal dog bemærkes, at antallet af malkninger varierer
væsentlig mindre ved ændret kælvningsfordeling end ændret afgræsningsstrategi,
hvorfor de få ekstra malkninger ikke påvirker det samlede resultat.

Figur 19. Antallet af malkninger pr. dag over året ved døgnafgræsning og tre for-
skellige kælvningsfordelinger. Number of milkings per day over the year at unre-
stricted grazing and three different calving spreads.

Det gennemsnitlige malkeinterval beregnes ud fra det beregnede antal malkninger
ved de forskellige kælvningsfordelinger, afgræsningsstrategier og antallet af mal-
kende køer. Det gennemsnitlige malkeinterval beregnes til 9,4 timer, hvilket svarer til
2,6 malkninger pr. ko pr. dag ved jævn kælvningsfordeling og ingen afgræsning. Det
højeste malkeinterval ses ved døgnafgræsning og jævn kælvningsinterval i juli og
august. Det gennemsnitlige malkeinterval er her 12,8 timer, hvilket svarer til en mal-
kefrekvens på 1,9.

Ydelsesændring

I Figur 20 er angivet den beregnede mælkeydelsesændring ved henholdsvis ingen,
motionsfold, dagafgræsning og døgnafgræsning som indeks i forhold til den samle-
de mælkeproduktion på årsniveau. Der er her antaget et ydelsesniveau på 8.000 kg
pr. årsko. Figur 20 angiver desuden konsekvensen af ændret kælvningsfordeling på
ydelsesændringen ved inddragelse af afgræsningen i forbindelse med AMS.
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Figur 20. Ydelsesændring beregnet som indeks i forhold til den samlede mælke-
produktion på årsniveau ved henholdsvis ingen, motionsfold, dagafgræsning og
døgnafgræsning samt jævn, middel og ekstrem kælvningsfordeling. Change in
yield calculated as an index in relation to the total annual milk production at zero,
exercise pen, restricted, and unrestricted grazing, respectively, and regular, average
and extreme calving spread.

Det ses af Figur 20, at inddragelse af afgræsning resulterer i et ydelsestab uanset
afgræsningsstrategi. Det ses desuden af Figur 19, at ydelsestabet stiger ved afgræs-
ningsstrategier med stigende græsoptagelse. Ydelsestabet beregnes til 1, 2 og 2,5% af
den samlede mælkeproduktion på årsbasis ved henholdsvis motionsfold, dagaf-
græsning og døgnafgræsning i forhold til ingen afgræsning ved jævn kælvningsfor-
deling. Inddragelse af afgræsning i AMS synes derfor ikke at påvirke den samlede
mælkeproduktion på bedriftsniveau væsentligt.

Ydelsestabet i forbindelse med inddragelse af afgræsning i et AMS-system kan
ifølge Figur 20 reduceres ved at ændre kælvningsfordelingen således, at der opnås
færre kælvninger i perioden fra april til juni og flere kælvninger i efterårsperioden.
Ved anvendelse af ekstrem kælvningsfordeling kan ydelsestabet ved motionsfold,
dagafgræsning og døgnafgræsning således reduceres til henholdsvis 0,8, 1,2 og 1,8%
i forhold til ingen afgræsning og jævn kælvningsfordeling. Middel kælvningsforde-
ling giver en mindre reduktion i ydelsestabet ved inddragelse af afgræsning.

Ændret kælvningsfordeling mindsker ydelsestabet i forbindelse med inddragelse
af afgræsning. Det skal imidlertid bemærkes, at ydelsesændringen er lille i forhold til
den samlede mælkeproduktion. Ændret kælvningsfordeling er derfor ikke nødven-
digvis optimalt på den enkelte bedrift, da mere koncentreret kælvningsfordeling kan
have negative konsekvenser. For eksempel giver koncentreret kælvningsfordeling
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perioder med mange nykælvere, som skal tilvænnes AMS-systemet. Dette øger ar-
bejdsbehovet og sandsynligvis presset på malkeenheden. Ujævn kælvningsfordeling
øger desuden antallet af nyfødte kalve i perioder og stiller derved øget krav til kapa-
citet i kalvestalden.

Ved lavere udnyttelse af malkeenheden falder malkefrekvensen og det gennem-
snitlige malkeinterval stiger. I beregningerne indgår, at malkeintervallet stiger lige
meget for køer i forskellige laktationsstadier. Det synes imidlertid sandsynligt, at
malkeintervallet for køer i tidlig laktation stiger mere end for køer sent i laktationen,
da malkeintervallet generelt er lavere for køer tidligt i laktationen. Det beregnede
ydelsestab som følge af inddragelse af afgræsning vil derved være undervurderet.
Det må dog forventes, at dette forhold ikke påvirker beregningerne væsentligt, da
ydelsesændringen ved et øget malkeinterval fra 8 til 12 timer kun varierer fra 12 til 7
procentenheder afhængig af laktationsstadie.

Følsomhedsanalyse

Beregningerne, som ligger til grund for resultaterne i Figur 20, er meget usikre, da
ikke alle antagelser er veldokumenterede. Resultaterne skal derfor tages med forbe-
hold og kan ikke anvendes uden en følsomhedsberegning af betydende antagelser.

Sammenhæng mellem malkeinterval og ydelse
I beregningen indgik sammenhængen mellem malkeinterval og ydelse for de en-

kelte laktationsstadier som vist i Figur 12. Ydelsesresponset ved at reducere malke-
intervallet fra 12 til 8 timer var 12, 9 og 7% for henholdsvis køer i  tidlig-, midt- og
sen laktation. Denne sammenhæng påvirker effekten af ændret kælvningsfordeling
på ydelsestabet ved afgræsning, hvorfor en følsomhedsberegning er nødvendig.

Beregningerne er gennemført ved en ydelsesstigning på henholdsvis 20, 15 og 7%
(højt ydelsesrespons) og 12, 7, 3% (lavt ydelsesrespons) for henholdsvis køer i tidlig,
midt og sen laktation ved at reducere malkeintervallet fra 12 til 8 timer. Samtidigt er
ydelsesniveauet holdt uændret. Resultatet af beregningerne er angivet i Tabel 14.

Ved at indsætte større ydelsesrespons ved ændret malkefrekvens øges effekten af
ændret kælvningsfordeling på ydelsestabet ved afgræsning. Ved indsættelse af min-
dre ydelsesrespons ses det modsatte billede. Det ses af Tabel 14, at disse ydelsesæn-
dringer er meget små, hvorfor det konkluderes, at de øvrige ydelsesrespons ikke på-
virker kælvningsfordelingens effekt af ydelsestabet som følge af lavere malkefre-
kvens ved afgræsning væsentligt.



69

Tabel 14. Beregnet mælkeydelse ved inddragelse af henholdsvis motionsfold,
dagafgræsning og døgnafgræsning samt middel og ekstrem kælvningsfordeling i
et AMS-system, som indeks i forhold til den samlede mælkeproduktion på be-
driftsniveau. Som følsomhedsberegning er beregningerne gennemført for tre for-
skellige ydelsesrespons ved ændret malkeinterval. (for English translation of the
table, please see Appendix)

Ydelseskurver
Kælvnings-

fordeling
Motions-

fold
Dagaf-
græs.

Døgnaf-
græs.

middel 99 98 97Tidlig: 20%, Midt: 15%, Sen: 7%
(højt ydelserespons) ekstrem 99 98 97

middel 99 99 98Tidlig: 12%, Midt: 9%, Sen 7%,
(udgangspunkt) ekstrem 99 99 98

middel 99 99 98Tidlig: 12%, Midt: 7%, Sen: 3%
(lavt ydelsesrespons) ekstrem 100 99 99

Antal malkninger pr. dag
I beregningerne udregnes antallet af malkninger ud fra forventet maskintid,

håndteringstid, og fordeling af køer efter laktationsstadie. For at undersøge følsom-
heden af denne beregning på kælvningsfordelingens effekt på ydelsestab ved af-
græsning ændres håndteringstiden i malkeenheden således, at der opnås henholds-
vis 10 færre og 10 flere malkninger pr. dag ved jævn kælvningsfordeling.

Denne følsomhedsberegning viste, at ydelsestabet ved afgræsning ændredes un-
der 1 procentenhed ved de forskellige afgræsningsstrategier og kælvningsfordelin-
ger. Kælvningsfordelingens effekt er derfor ikke følsom over for antallet af malknin-
ger. Dette betyder, at den viste effekt af kælvningsfordelingen på ydelsestabet, som
følge af større malkeinterval ved forskellige afgræsningsstrategier, ikke påvirkes væ-
sentlig ved ændring af de antagelser, som påvirker antallet af malkninger. Dette er
hovedsageligt maskintid og håndteringstid.

Korrigering af udnyttelse af malkeenheden efter antallet af malkende køer mindre end 200
dage fra kælvning

I beregningerne er antaget, at øget antal køer mindre end 200 dage fra kælvning
påvirker udnyttelsen af malkeenheden positivt. Denne sammenhæng er indregnet
ved, at udnyttelsen af malkeenheden stiger med 3% ved 10 ekstra køer mindre end
200 dage fra kælvning i AMS-systemet. Størrelsen af denne korrigering er meget
usikker, hvorfor beregningerne er gennemført med henholdsvis ingen og dobbelt
korrigering. Resultaterne er vist i Tabel 15.
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Tabel 15. Beregnet mælkeydelse ved henholdsvis motionsfold, dagafgræsning og
døgnafgræsning samt middel og ekstrem kælvningsfordeling som indeks i for-
hold til den samlede mælkeproduktion på årsniveau. Som følsomhedsberegning
er beregningerne gennemført for henholdsvis ingen og dobbelt korrigering for
udnyttelse af malkeenheden efter antallet af køer mindre end 200 dage fra kælv-
ning. (for English translation of the table, please see Appendix)

Kælvnings-
fordeling

 Motions-
fold

Dagaf-
græsn.

Døgnaf-
græsn.

Middel 99 98 98Ingen korrigering

Ekstrem 99 98 98

Middel 99 99 98 3% ekstra udnyt. ved 10 ekstra
køer < 200 dage efter kælvning
(udgangspunkt)

Ekstrem 99 99 98

Middel 100 99 996% ekstra udnyt. ved 10 ekstra
køer < 200 dage efter kælvning
(dobbelt korr.)

Ekstrem 100 99 99

Af Tabel 15 ses, at øget koncentreret kælvningsfordeling i højere grad kan mind-
ske ydelsestabet ved afgræsning i et AMS-system, hvis udnyttelsen af malkeenheden
korrigeres mere for stigende antal malkende køer mindre end 200 dage fra kælvning.

Bestemmelse af korrigeringsfaktoren er meget usikker. Det kan dog sluttes, at æn-
dret kælvningsfordeling kun kan mindske ydelsestabet ved inddragelse af afgræs-
ning, såfremt det samlede antal daglige malkninger er højere i perioder med flere
malkende køer.

Samlet viser følsomhedsanalyserne, at ændret kælvningsfordeling delvist kan re-
ducere  ydelsestabet ved afgræsning i AMS.
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Driftsøkonomiske konsekvenser af afgræsning i AMS

Beslutningen om, hvorvidt afgræsningen skal inddrages i forbindelse med AMS,
er meget kompleks. Eksempelvis vil specifikke forhold på den enkelte bedrift, såsom
arrondering, staldtype og -indretning samt kvægbrugerens præferencer, være af stor
betydning. En eventuel negativ påvirkning af malkefrekvens og mælkeydelse skal
vejes op mod ændringer i eksempelvis arbejdsforbrug, driftslederens afhængighed af
systemet og økonomi. De økonomiske konsekvenser af kombinationen af forskellige
afgræsningsstrategier og AMS er umiddelbart svære at overskue. Vurdering af af-
græsningens indflydelse på det samlede driftsøkonomiske resultat kan derfor være
relevant, især i AMS-systemer, hvor malkefrekvensen og arbejdsforbruget til håndte-
ringen af afgræsningen varierer.

Forudsætninger

I beregningen af afgræsningens driftsøkonomiske konsekvenser er medtaget æn-
drede mælkeindtægter, ændrede arbejdsomkostninger og reducerede foderomkost-
ninger. Andre faktorer antages ikke at være betydende og er derfor ikke medtaget i
beregningen. Det er derved er antaget, at sundheden i besætningen holdes uændret
ved inddragelse af afgræsning. Et eventuelt bedre sundhedsniveau og derved færre
omkostninger til dyrlæge, og en øget indtægt, som følge af længere holdbarhed, ind-
går derfor ikke i beregningen. Tidligere danske undersøgelser på kvægbedrifter med
afgræsning viste ikke forbedret sundhedsniveau i forbindelse med afgræsning (Kri-
stensen et al., 1986).

Beregningen tager udgangspunkt i en bedrift med 70 årskøer i et AMS-system. Det
er antaget, at afgræsningsperioden er 150 dage uanset afgræsningsstrategi.

Reducerede mælkeindtægter
På baggrund af undersøgelser på tre AMS-bedrifter med afgræsning i 2000 er det

fundet, at antallet af malkninger falder ved inddragelse af afgræsning (Tabel 6). Fær-
re malkninger reducerer malkefrekvensen pr. ko, såfremt antallet af malkende køer
holdes uændret, hvilket reducerer mælkeydelsen (Figur 11). I flere undersøgelser er
det desuden fundet, at klimatiske forandringer over sommeren påvirker mælkeydel-
sen negativt for køer på græs (Eskesen, 1994; Kristensen et al., 1986; Kristensen &
Jensen, 1989). Mælkeydelsen må derfor forventes at falde ved inddragelse af afgræs-
ning.
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Følgende forudsætninger indgår i beregningen:
• mælkepris 2,4 kr. pr. kg
• sæsondifferentiering procent af basispris (Anonym, 1999):

- 13% i april, maj og juni.
+ 15% i august
+ 10% i september og oktober
+ 5% i november

• samme ydelsesændringer ved de forskellige afgræsningsstrategier og kælvnings-
fordelinger som i Figur 17 til 20.

• marginalt reduceret foderforbrug på 0,7 FE pr. kg mælk vurderet ud fra en mar-
ginal fodereffektivitet på 50% (Kristensen & Aaes, 1989)

• marginal foderpris på 1,1 kr. pr. FE

Ved beregningen af reducerede mælkeindtægter fratrækkes sparede foderom-
kostninger som følge af den lavere ydelse. Mælkeprisen bliver derved 1,63 kr. pr. kg
(2,4 kr. - (0,7 FE*1,1 kr./FE) = 1,63 kr.).

Arbejdsomkostninger
Inddragelse af afgræsning i et AMS-system medfører et øget arbejdsbehov til sty-

ring af afgræsningen, hentning af køer med videre (Tabel 4). Derved må der kunne
forventes et øget arbejdsbehov ved inddragelse af afgræsning i et AMS-system.

Følgende forudsætninger indgår i beregningen:
• marginal timeløn på 110 kr. pr. time
• tilsvarende ekstra arbejdsforbrug til håndtering af afgræsningen som i Tabel 5

Foderomkostninger
Inddragelse af afgræsning kan på trods af ovenstående give et positivt driftsre-

sultat, da der ved afgræsning kan spares omkostninger til lagring- og udfodring af
staldfoder. Dette bevirker, at foderomkostninger kan reduceres ved stigende græ-
soptagelse under afgræsningen. I beregningen indgår, at afgræsning er 60 øre billige-
re end staldfoder (Anonym, 2001).

Driftsøkonomiske konsekvenser af inddragelse af afgræsning i AMS

I Tabel 16 er beregnet de samlede driftsøkonomiske konsekvenser på årsbasis ved
inddragelse af henholdsvis motionsfold, dagafgræsning og døgnafgræsning ved
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henholdsvis jævn, middel og ekstrem kælvningsfordeling i et AMS-system i forhold
til ingen afgræsning.

Tabel 16. Driftsøkonomiske konsekvenser på årsbasis ved motionsfold, dagaf-
græsning og døgnafgræsning i et AMS-system ved henholdsvis jævn, middel og
ekstrem kælvningsfordeling i forhold til ingen afgræsning i en besætning med 70
årskøer. (for English translation of the table, please see Appendix)

Motions-
fold

Dagaf-
græsning

Døgnaf-
græsning

Græsoptagelse, FE/ko/dag 1 4 8

Græsoptagelse i alt, FE/år 10.500 42.000 84.000

Reduc. foderomk. på grund af lavere FE-pris, kr./år 6.300 25.200 50.400

Reduceret ydelse ved lige kælvningsfordel., kg/år 6.000 10.200 14.700

Reducerede mælkeindtægter, kr./år 10.000 17.064 24.869

Øget arbejdsforbrug til afgræsning, min/dag 15 30 45

Øgede omkostninger til arbejdsforbrug, kr./år 4.125 8.250 12.375

Resultat af inddragelse af afgræsning i forhold til ingen
afgræsning ved:

Jævn kælvningsfordeling, kr./år1

Middel kælvningsfordeling, kr./år
Ekstrem kælvningsforde-2.395ling, kr./år

-7.825
-4.192
-2.395

-114
4.425
7.148

13.156
19.071
23.144

1) Resultat = reducerede foderomkostninger i alt - reducerede mælkeindtægter - øgede omkostninger
til arbejdsforbrug (eksempel: 6.300 -10.000 - 4.125 = -7.825 kr. pr. år).

Af Tabel 16 ses, at der tabes 8.000 kr. pr. år med inddragelse af motionsfold i for-
hold til ingen afgræsning ved jævn kælvningsfordeling for en besætningsstørrelse på
70 årskøer under de givne forudsætninger. Dagafgræsning giver ifølge beregningen
ingen ændringer i indtjeningen, mens inddragelse af døgnafgræsning giver en øget
indtjening på 13.000 kr. pr. år ved 70 årskøer og jævn kælvningsfordeling.

Ved ændret kælvningsfordeling reduceres antallet af malkende køer i afgræs-
ningsperioden, og ydelsestabet som følge af lavere malkefrekvens reduceres. Derfor
ses et bedre driftsøkonomisk resultat ved middel og ekstrem kælvningsfordeling.
Den ændrede kælvningsfordeling forbedrer indtjeningen ved inddragelse af afgræs-
ning med 5.000 til 10.000 kr. pr. år ved 70 årskøer afhængig af afgræsningsstrategi.

De driftsøkonomiske konsekvenser af afgræsningen varierer fra ca. -8.000 til
23.000 kr. pr. år på baggrund af de forskellige antagelser, afgræsningsstrategier og
kælvningsfordelinger. Set i forhold til et samlet dækningsbidrag på en bedrift med 70
køer og et gennemsnitligt dækningsbidrag på 11.000 kr. pr. ko pr. år udgør 23.000 kr.
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ca. 3%. Inddragelse af afgræsning i et AMS-system, under de givne forudsætninger,
synes derfor ikke at påvirke den samlede indtjening fra kvægholdet væsentligt. Dette
skyldes, at den forventede lavere ydelse og det øgede arbejdsforbrug til styring af
afgræsningen generelt opvejes af reducerede foderomkostninger.

Som grundlag for de driftsøkonomiske beregninger er foretaget mange antagelser.
For at få et indtryk af om beregningen i Tabel 16 er retvisende, er foretaget følsom-
hedsanalyse på de vigtigste antagelser.

Tabel 17. Følsomhedsanalyse på de vigtigste antagelser ved jævn kælvningsforde-
ling. (for English translation of the table, please see Appendix)

Parameter
Motions-

fold
Dag-

afgræsning
Døgn-

afgræsning

Udgangspunkt -8.000 0 13.000

+/- 1 FE i græsoptagelse pr. ko pr. dag -2.000 / -14.000 6.000 / -6.000 19.000 / 7.000

+/- 0,1 kr. pr. FE i mindre foderpris græs. -7.000 / -9.000 4.000 / -4.000 22.000 / 5.000

+/- 0,1 kr. pr. FE i foderpris -7.000 / -8.000 1.000 / -1.000 14.000 / 12.000

+/- 0,1 kr. pr. mælk i mælkepris -8.000 / -7.000 -1.000 / 1.000 12.000 / 15.000

+/- 10% i reduceret ydelse -9.000 /-7.000 -1.000 / 2.000 11.000 / 16.000

+/- 10% i arbejdsforbrug -8.000 / -7.000 -1.000 / 1.000 12.000 / 14.000

+/- 10% i timeløn -8.000 /-7.000 -1.000 / 1.000 12.000 / 14.000

Det ses af Tabel 17, at de angivne ændringer i antagelserne ikke ændrer det drifts-
økonomiske resultat af afgræsning i et AMS-system væsentligt.

Samlet viser de økonomiske beregninger, at et ønske om afgræsning ud fra vel-
færdshensyn ikke nødvendigvis påvirker indtjeningen negativt. Ved opnåelse af en
græsoptagelse svarende til otte foderenheder pr. ko pr. dag kan indtjeningen, ifølge
beregningerne, øges med ca. 20.000 kr. pr. år for en besætning på 70 årskøer. Det ses
desuden af beregningerne, at lavere malkefrekvens i forbindelse med afgræsning i et
AMS-system ikke nødvendigvis reducerer indtjeningen på årsbasis.
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Konklusion

Malkefrekvens og afgræsning
Inddragelse af afgræsning medførte færre malkninger i malkeenheden på de tre

undersøgte AMS-bedrifter. Det laveste samlede antal daglige malkninger blev fundet
ved døgnafgræsning.

Fordelingen af malkninger over døgnet i forbindelse med afgræsning ændredes
således, at antallet af malkninger faldt i perioder, hvor køerne var på græs. Dette re-
ducerede det samlede antal daglige malkninger og derved malkefrekvensen pr. ko
ved uændret antal malkende køer i AMS-systemet. Det konkluderes desuden, at kø-
ernes villighed til selvstændigt at komme til malkeenheden faldt med stigende
græsudbud og derved stigende græsoptagelse. På de tre AMS-bedrifter blev det fun-
det, at arbejdsforbruget i forbindelse med håndteringen af afgræsningen varierede
mellem 4 og 55 minutter pr. dag afhængig af afgræsningsstrategi og bedrift. Det hø-
jeste arbejdsforbrug blev fundet ved døgnafgræsning.

Det blev fundet, at 1. laktationskøer i højere grad opretholdt malkefrekvensen i
forbindelse med afgræsning end 2. laktations- og øvrige køer på to af de i alt tre un-
dersøgte bedrifter.

Køer indtil 200 dage efter kælvning havde højere malkefrekvens end køer senere i
laktationen. Det konkluderes, at malkefrekvensen for køer indtil 200 dage efter
kælvning faldt mere end for køer senere i laktationen ved døgnafgræsning. Desuden
blev fundet, at antallet af malkninger om natten ved døgnafgræsning faldt med fal-
dende daglængde. Sidst på sommeren blev malkeenheden derved udnyttet dårligere
om natten end først på sommeren.

Det kunne ikke påvises, at temperatur og nedbør påvirkede malkefrekvensen eller
mælkeydelsen i AMS-systemet. Det skal dog bemærkes, at der i sommeren 2000 var
få dage med maksimum-temperaturer over 25°C.

Mælkeydelse og afgræsning
Det konkluderes, at mælkeydelsen ikke faldt i afgræsningsperioden ved en græ-

soptagelse på mindre end 2,2 FE pr. ko pr. dag. Ved en græsoptagelse fra 6 til 9 FE
pr. ko pr. dag over afgræsningsperioden faldt mælkeydelsen i juni og juli, efterfulgt
af en ydelsesstigning i august og september.

Mælkeydelsen for 1. laktationskøer faldt mindre i juli og august end for 2. laktati-
ons- og øvrige køer ved døgnafgræsning.
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Sammenhæng mellem malkeinterval og ydelse
Der var negativ sammenhæng mellem malkeinterval og timeydelse på alle tre

AMS-bedrifter. En reduktion af malkeintervallet fra 12 til 8 timer resulterede i en
øget timeydelse fra 6 til 10%.

Det konkluderes, at stigende laktationsstadie reducerer ydelsesresponset ved æn-
dret malkeinterval. Denne sammenhæng var ikke påvirket af forskelle i ydelsesni-
veau på de tre bedrifter. En reduktion af malkeintervallet fra 12 til 8 timer forøgede
timeydelsen med 12, 9 og 7% for henholdsvis køer i tidlig, midt og senlaktation.

Kælvningsfordelingens indflydelse på ydelsesfald ved afgræsning
Ud fra modelberegningerne konkluderes, at inddragelse af afgræsning resulterer i

et ydelsesfald varierende fra 0,7 til 2,5% af den samlede mælkeproduktion på årsba-
sis. Den beregnede variation er hovedsageligt påvirket af afgræsningsstrategi.

Ved ændring af kælvningsfordelingen således, at antallet af kælvninger i perioden
fra april til juli reduceres, kan ydelsestabet ved afgræsning reduceres. Ændret kælv-
ningsfordeling påvirker dog kun ydelsen med ca. 1% i forhold til den samlede mæl-
keproduktion på årsbasis.

Driftsøkonomiske konsekvenser af inddragelse afgræsning
De driftsøkonomiske konsekvenser af inddragelse af afgræsning i et AMS-system

afhænger blandt andet af afgræsningsstrategi, græsoptagelse og kælvningsfordeling.
Den samlede indtjening i en besætning med 70 årskøer og jævn kælvningsfordeling
ændres ifølge beregningerne fra -8.000 kr. pr. år ved motionsfold til 13.000 kr. pr. år
ved døgnafgræsning. Ved ændring af kælvningsfordelingen med færre kælvninger i
forårsperioden kan den samlede indtjening i en besætning med 70 årskøer, øges med
5.000 til 9.000 kr. pr. år afhængig af afgræsningsstategi og kælvningsfordeling.

Det konkluderes, at de økonomiske konsekvenser af afgræsning i kombination
med AMS er små i forhold til den samlede indtjening på bedriften. Det konkluderes
dog, at indtjeningen stiger ved stigende græsoptagelse, på trods af lavere malkefre-
kvens.
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Table 1. Management conditions on the three AMS-farms with grazing included in
the data collection.

Farm 1 Farm Farm 3

No. of year cows as per
Feb. 2001

64 66 65

Breed Danish-Friesian Danish-Friesian Danish-Friesian

Management conventionel organic conventional

Yield level in the
period from Feb. 2000
to Feb. 2001

8300 kg ECM 7500 kg ECM 8400 kg ECM

Start AMS Jan. 2000 Dec. 1999 Oct. 1999

Type of housing cubicles cubicles deep bedding

AMS-type single box
(Lely)

single box
(Fullwood)

single box
(Lely)

Available grazing area 10 ha 19 ha 7 ha

Table 2. Periods of year 2000, where data and number of visits to the milking unit
from three farms are included.

Farm 1 Farm 2  Farm 3 Total

AMS-data in
year 2000

18.05-04.06,
10.07-23.07
27.08-02.10

(18.09 missing)
26.10-02.11
22.11-29.11

01.02- 04.12 18.05-04.06
10.07-23.07
28.08-29.11

(14.11 missing)

No. of visits to
the AMS

13,099 41,375 19,226 73.,00
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Table 3. Number of milkings on which the analysis of milk yield are based on the
three AMS-farms. Furthermore, the number of observations are given which are
omitted according to different criteria.

No. No. of
observations

All visits 73,700

Visits by dry cows 875

Unsuccessful milkings 6,249

Lactation stage < 5 and > 305 days after calving 10,887

Milkings with unknown milking interval 225

Milking interval > 30 hours 460

Yield/hour < 100 and > 3000 g/hour 256

Technical failures 1,285

Remaining milkings included in the analysis 53,481
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Table 4. Labour consumption involved in handling cows at pasture on three AMS-
farms with 60- 65 cows, as stated by the owner.

Period Farm 1 Farm 2 Farm 3

May (week 21) restricted
grazing

unrestricted
grazing

restricted
grazing

 May (week 22) restricted
grazing

unrestricted
grazing

restricted
grazing

July (week 28) restricted
grazing

July (week 29) restricted
grazing

unrestricted
grazing

restricted
grazing

Grazing
strategy

Sep. restricted
grazing

restricted
grazing

-   3)

May (week 21) 20 19 30

May (week 22) 20 55 30

July (week 28) 4 12 5

July (week 29) 5

Labour
consump-
tion
involved in
handling
cows
(min/day)

Sep. 14 45 -   3)

May (week 21) 10 18 6

May (week 22) 10 -  1) 6

July (week 28) 7 8 0

July (week 29) 10

No. of
cows
brought in
at any one
time

Sep. 25 -  1) -   3)

May (week 21) 4 (at 4.30, 7.00,
15.30, 17.30 h)

4 (at 3.00, 6.30,
15.00, 17.30 h)

2 (at 8.00, 17.00
h)

May (week 22) 4 (at 2.00 , 8.00,
15.30, 18.00 h)

5 (at 3.00, 6.30,
12.00, 15.00,

17.30 h)

2 (at 8.00, 17.00
h)

July (week 28) 4 (at 6.00, 8.00,
15.30, 18.00 h)

July (week 29) As required
22) (at 6.30,

17,30 h)
2 (at 7.30 and

17.30 h)

No. and
time of
daily
activities

Sep. 3 (at 9.00,
15.00, 18.00 h)

5 (at 7.00, 8.00,
12.00, 17.00,

23.00 h)

-   3)

1) On farm 2, a one-pen system was used dividing the cows in two groups. Only one group at a time
had access to the barn which gives an incorrect picture of the number of cows to be brought home.

2) A time-controlled door was installed that automatically closed for exit from the barn twice per day.
3) Grazing was not used in September on farm 3.
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Table 5. Grass field registrations made on three AMS-farms using grazing in 2000.
Furthermore, the number of cows in the AMS-system and the calculated grass
consumption from energy calculations.

Farm 1 Farm 2 Farm 3

Period May July Sep. May July Sep. May July

Estimate date 25/5 12/7 4/9 25/5 12/7 5/9 26/5 13/7

Grass height, cm 10 5 7 7 4 7 8 5

Clover, % 5 15 20 20 50 35 20 25

Bush grass, % 5 42 15 0 5 10 0 35

Number of years 2/cont. 2/cont. 1/cont. 1/3 1/3 1/3 1 1

Feed value of grass
(kg DM/SFU)

1.19 1.09 1.07 1.07 1.12 1.14 1.15 1.10

Total grass area
used, ha

1.5 1.5 12 18.7 18.7 18.7 7 7

Access area, ha 1.5 1.5 5.5 11.7 18.7 18.7 3.7 3.7

No. of cows in AMS 55 54 61 57 62 60 67 65

Grass intake
SFU/cow/day

0.5* 0* 1.5* 6.1 8.7 7.8 2.2 1.0*

* Grass intake is estimated on the basis of expected grass growth in the period.
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Table 6. Average number of successful and unsuccessful milkings per milking
unit per day in May, July, September, and after the grazing period on three AMS-
farms with grazing in year 2000. n indicates number of days included in the
average. Percentages of unsuccessful milkings are given in brackets.

Period
Farm 1 Farm 2 Farm 3

n Suc-
cessful

Unsuc-
cessful

n Suc-
cessful

Unsuc-
cessful

n Suc-
cessful

Unsuc-
cessful

May min 16 105 11 34 96 1 18 110 1

max 135 29 140 13 149 9

Ave. 123 18 (15%) 120 6 (5%) 136 5 (4%)

July min 14 116 9 31 93 3 14 117 2

max 150 28 139 21 146 12

Ave. 135 19 (12%) 111 7 (6%) 132 5 (4%)

Sep. min 35 126 5 30 89 4 1)

max 155 38 142 23

Ave. 150 22 (13%) 128 11 (8%)

min 16 133 9 42 107 7 91 117 3

max 167 31 165 80 161 22

After
graz-
ing

Ave. 150 20 (12%) 147 20 (12%) 142 11 (7%)

1) Zero grazing in September on farm 3. Data for September after grazing are included in the period.

Table 7. Milking frequency per cow per day before, under, and after the grazing
period on three AMS-farms.

Period Farm 1 Farm 2 Farm 3

Before grazing - 2.38c -

May 2.13a 2.35c 2.13a

June - 2.19b -

July 2.42c 2.21b 2.06a

August - 2.12a -

September 2.27b 2.63d -

October - 2.71e -

After grazing 2.25b 2.62d 2.52b

abcde  significantly different (P<0.05) within columns.
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Table 8. Milking frequency for cows distributed according to lactation stage on
three AMS-farms.

Lactation stage Farm 1 Farm 2 Farm 3

5-100 days after calving 2.50c 2.59c 2.26b

101-200 days after calving 2.50c 2.46b 2.27b

201-300 days after calving 2.21b 2.28a 2.28b

> 300 days after calving 1.86a 2.28a 2.15a

abc significantly different (P<0.05) within columns.

Table 9. Number of milkings per cow in the period from 22.00 to 06.00 h
distributed according to stage of lactation on farm 2.

Stage of lactation, days after calving Number of milkings

5-100 0.72b

101-200 0.70b

201-300 0.58a

> 301 0.59a

ab signicantly different (P<0.05) within columns.
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Table 10. Days with maximum temperatures above 25°°°°C in the area surrounding
farm 2 during the summer of 2000. Furthermore, average milking frequency and
hourly yield on the days in question on farm 2, and difference in relation to a
current average of the preceding 10 days. The numbers in brackets are the number
of successful milkings in the period from 10.00 h til 17.00 h.

Date Max.
tempe-
rature

Average
milking

frequency

Average milking
frequency minus -
the average of the
preceding 10 days

Average
hourly
yield

(g/hour)

Average hourly
yield minus the
average of the

preceding 10 days

May 16 27. 1 1.89 (10) -0.35 (-25) 936 34

June 19 26.6 2.22 (38) 0.14 (7) 836 -64

June 20 26.9 2.13 (37) 0.05 (6) 829 -71

June 21 26.3 1.96 (29) -0.12 (-2) 852 -48

(The Danish Meterological Institute, 2000)

Table 11. Number of successful milkings in the period from 22.00 h to 06.00 h
before, during, and after the grazing period distributed according to lactation
number on farm 2. Unrestricted grazing was used in the period from May to the
end of August and restricted grazing in the following grazing period.

Before
grazing

May June July Aug Sep Oct After
grazing

Ave.

1st lactation 0.81b 0.66b 0.47a 0.41a 0.50b 0.77a 0.80a 0.69a 0.64a

2nd lactation 0.68a 0.63b 0.47a 0.56b 0.35a 0.86a 0.87a 0.85b 0.66a

Others 0.64a 0.49a 0.42a 0.46a 0.31a 1.00b 0.99b 0.88b 0.65a

Average 0.70 0.59 0.45 0.48 0.39 0.88 0.89 0.81
ab significantly different (P<0,05) within columns.
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Table 12. Number of calvings per months at regular, average and extreme calving
spread.

Month Regular Average Extreme

January 5,8 6 6

February 5,8 6 6

March 5,8 6 6

April 5,8 3 0

May 5,8 3 0

June 5,8 3 0

July 5,8 3 0

August 5,8 6 6

September 5,8 10 13

October 5,8 9 13

November 5,8 9 13

December 5,8 6 7

Total 70 70 70
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Table 13. Number of available milking hours in the milking unit at zero grazing,
exercise pen, restricted grazing and unrestricted grazing, respectively.

Grazing
(Number of working hours per day)Month

Zero
grazing

Exercise pen Restricted
grazing

Unrestricted
grazing

January 19 19 19 19

February 19 19 19 19

March 19 19 19 19

April 19 19 19 19

May 19 18 17 17

June 19 17 16 15

July 19 17 16 14

August 19 17 16 14

September 19 17 16 16

October 19 18 17 17

November 19 19 19 19

December 19 19 19 19

Table 14. Calculated milk yield using exercise pen, restricted grazing, and
unrestricted grazing, respectively, and average and extreme calving spread in an
AMS-system, indexed according to the total milk production at farm level. As
sensitivity calculation, the calculations are made for three different yield
responses at changed milking interval.

Yield curves
Calving
spread

Exercise
pen

Restricted
grazing

Unrestricted
grazing

Average 99 98 97Early: 20%, Mid-: 15%, Late: 7%
(high yield response) Extreme 99 98 97

Average 99 99 98Early: 12%, Mid-: 9%, Late 7%,
(point of origin) Extreme 99 99 98

Average 99 99 98Early: 12%, Mid-: 7%, Late: 3%
(low yield response) Extreme 100 99 99
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Table 15. Calculated milk yield using exercise pen, restricted grazing, unrestricted
grazing, respectively, and average and extreme calving spread indexed according
to the total annual milk production. As sensitivity calculation, the calculations are
made for no and double correction, respectively, for utilization of the milking unit
according to the number of cows less than 200 days from calving.

Calving
spread

Excercise
pen

Restricted
grazing

Unrestricted
grazing

Average 99 98 98No correction

Extreme 99 98 98

Average 99 99 98 3 % extra util. at 10 extra cows <
200 days after calving
(point of origin)

Extreme 99 99 98

Average 100 99 996 % extra util. at 10 extra cows <
200 days after calving
(double correction)

Extreme 100 99 99

Table 16. Management economic consequences on an annual basis when using
exercise pen, restricted grazing, and unrestricted grazing in an AMS-system at
regular, average and extreme calving spread, respectively, in relation to zero
grazing on a farm with 70 year cows.

Exercise
pen

Restricted
grazing

Unrestricted
grazing

Grass intake, SFU/cow/day 1 4 8

Total grass intake, SFU/year 10,500 42,000 84,000

Reduc. feed exp. due to lower SFU-price, DKK/year 6,300 25,200 50,400

Reduced yield at regular calving spread, kg/year 6,000 10,200 14,700

Reduced milk income, DKK/year 10,000 17,064 24,869

Increased work load due to grazing, min./day 15 30 45

Increased expenses for extra working hours, DKK/year 4,125 8,250 12,375

Result of including grazing compared with
zero grazing at:

Regular calving spread, DKK/year1

Average calving spread, DKK/year
Extreme calving spread, DKK/year

-7,825
-4,192
-2,395

-114
4,425
7,148

13,156
19,071
23,144

1) Result = total reduced feed expenses - reduced milk income - increased expenses for extra working
hours (example: 6,300 -10,000 - 4,125 = -7,825 DKK per year).
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Table 17. Sensitivity analysis of the most important estimates at regular calving
spread.

Parameter Exercise pen Restricted
grazing

Unrestricted
grazing

Point of origin -8,000 0 13,000

+/- 1 SFU of grass intake per cow/day -2,000 / -14,000 6,000 / -6,000 19,000 / 7,000

+/- 0,1 DKK/SFU of reduced feed price
grass

-7,000 / -9,000 4,000 / -4,000 22,000 / 5,000

+/- 0,1 DKK/SFU of feed price -7,000 / -8,000 1,000 / -1,000 14,000 / 12,000

+/- 0,1 DKK/milk of milk price -8,000 / -7,000 -1,000 / 1,000 12,000 / 15,000

+/- 10% of reduced yield -9,000 /-7,000 -1,000 / 2,000 11,000 / 16,000

+/- 10% of work load -8,000 / -7,000 -1,000 / 1,000 12,000 / 14,000

+/- 10% of hourly wage -8,000 /-7,000 -1,000 / 1,000 12,000 / 14,000



94



95

Bilag 1

Beskrivelse af fremstilling af programmer til frasortering af urealistiske ydelses-
data

Ved analysering af ydelsesdata fra de tre bedrifter blev fundet, at den gennem-
snitlige timeydelse pr. dag enkelte dage faldt drastisk efterfulgt af en stigning til
normalt niveau dagen efter. Det er ikke sandsynligt, at meget store kortvarige ydel-
sesfald kan være biologisk betingede. Derfor må der de pågældende dage have været
fejl i mælkemåleren i malkeenheden. 

Program 1

Det blev derfor forsøgt at fremstille et program, som kunne frasortere ydelsesregi-
streringer, der afveg mere end forventet variation. Først blev fremstillet et program,
som udpegede malkninger med en afvigelse i timeydelsen på mere end henholdsvis
20%  under og 200% over et bevægeligt gennemsnit for de sidste 10 dage for den en-
kelte ko. Herefter blev ydelsesregistreringerne sorteret efter dato og tidspunkt. Så-
fremt mere end 7 ud af de sidste 10 malkninger var udpeget som værende udenfor
det forventede interval, blev ydelsesregistreringen for denne malkning udeladt i
analysen. Dette blev foretaget ud fra antagelsen om, at flere malkninger med afvi-
gende timeydelser for forskellige køer ikke kan have skyldtes sygdom og lignende,
og derfor må have været forårsaget af tekniske forhold.

Dette program kunne ikke fraskille de ønskede malkninger, og den korrigerede
gennemsnitlige timeydelse var stadig kortvarigt lav enkelte dage i den undersøgte
periode. Programmet var især ikke i stand til at udelade malkninger med urealistiske
timeydelser ved længerevarende fejl i mælkemålingen. Dette skyldtes, at de ureali-
stiske timeydelser indgik i det bevægelige gennemsnit for de enkelte køer og derved
påvirkede dette. Desuden blev malkninger med urealistiske timeydelser udpeget
med forsinkelse, da mindst 7 malkninger ud af de sidste 10 malkninger skulle være
udpeget for, at timeydelsen for den pågældende malkning blev udeladt. Derved
kunne der være foretaget 7 malkninger med fejl i mælkeregistreringen inden time-
ydelserne blev udpeget. Syv malkninger svarede til en tidsperiode på mindst en ti-
me.       
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Program 2

Der blev herefter fremstillet et nyt program, som udregnede differencen mellem
den aktuelle timeydelse og forventet timeydelse. Den forventede timeydelse var be-
regnet, som et bevægeligt gennemsnit for de sidste 10 malkninger for den enkelte ko.
Differencen i timeydelse blev beregnet både som absolut værdi og som andel i for-
hold til den forventede timeydelse. Efterfølgende blev malkningerne sorteret efter
dato og tidspunkt, og der blev dannet et bevægeligt gennemsnit af de beregnede dif-
ferencer på baggrund af de sidste 10 malkninger. For at udpege malkninger med
urealistiske timeydelser blev der beregnet en t-teststørrelse ved:

t = -Dmiddel/s*n½

Under forudsætning af at de enkelte differencer er uafhængige og N(0, s2) vil t-
teststørrelsen være t-fordelt med (n-1) 9 frihedsgrader.

Dette program var imidlertid heller ikke i stand til at udpege malkninger, således
at de observerede kortvarige ydelsesfald blev redigeret fra. Dette skyldtes ligesom i
foregående program forsinkelse i udpegning af malkninger med urealistiske time-
ydelser. I tilfælde af længerevarende fejl i mælkemålingen påvirkes det bevægelige
gennemsnit af differencerne  påvirkes i samme retning som fejlen i mælkemåleren.
Derved blev kun malkninger i starten af fejlperioden udpeget. Som følge af de store
variationer i timeydelser over døgnet blev der udpeget mange korrekte malkninger
især i morgen- og natperioderne.  

Konklusion

Programmerne var ikke i stand til at udpege malkninger med fejl i mælkeregistre-
ringerne. Det sidste program var til en vis grad i stand til at give alarm 5-10 malk-
ninger efter begyndende fejl i mælkemålingen.
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Bilag 4

Beskrivelse af styring og management i forbindelse med afgræsningen på de tre
bedrifter

Bedrift 1

Maj (22/5 til 29/5)
kl.  4.30 Låge ved foderbord lukkes således, at de køer, der malkes

efterfølgende, holdes adskilt fra de øvrige.
kl.  7.00 Køer malket siden 4.30 lukkes ud.
kl.15.30 Låge lukkes således, at efterfølgende malkede køer ikke kan gå ud.
kl.17.30 De sidste køer hentes hjem fra græsmarken.

Maj (29/5 til 4/6)
kl.  2.00 Låge ved foderbord lukkes således, at de køer der malkes

efterfølgende holdes adskilt fra de øvrige.
kl.  8.00 Køer malket siden kl. 2.00 lukkes ud.
kl.15.30 Låge lukkes således, at malkede køer ikke kan gå ud.
kl.18.00 De sidste køer hentes hjem fra græsmarken.
  

Juli (10/7-17/7)
kl.  6.00 Låge ved foderbord lukkes således, at de køer, der malkes

efterfølgende, holdes adskilt fra de øvrige. Køer, der er langt fra
sidste malkning, hentes frem til malkeenheden.

kl.  8.00 Køer malket siden 6.00 lukkes ud.
kl.15.30 Låge lukkes således, at malkede køer ikke kan gå ud.
kl.18.00 De sidste køer hentes hjem fra græsmarken.

Juli (18/7-23/7)
Køerne går frit i stald og på græsmark hele døgnet. Køer hentes til
malkeenheden et par gange i døgnet efter behov.

September (4/9-17/9)
kl.  9.00 Porten til græsmarken åbnes. 
kl.15.00 Alle køerne fra græsmarken hentes ind i stalden, men lukkes ikke

inde. 
kl.18.00 Køer fra græsmarken jages hjem og lukkes inde.
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Bedrift 2

Maj (22/5- 28/5, 3/6 og 4/6)
kl. 3.00/15.00 Udgangsdøren fra stalden lukkes således, at køer malket

efterfølgende holdes inde i foderafdelingen af stalden.
kl. 6.30/17.30 De resterende køer på græsmarken hentes hjem i stalden, og

udgangsdøren åbnes således, at de malkede køer kan gå ud.

Maj (29/5 til 2/6)
kl.  3.00 Udgangsdøren fra stalden lukkes således, at køer malket

efterfølgende holdes inde i foderafdelingen af stalden.
kl.  6.30 De resterende køer på græsmarken hentes hjem i stalden.

Nymalkede køer i stalden jages ud på en græsmark på den
modsatte side af en vej. Efterhånden som de øvrige køer malkes,
går de ud på græsarealet omkring gården.

kl.12.00 Gruppen af køer på modsatte side af vejen jages over på arealet
omkring gården. Herefter jages det andet hold over på græsmarken
på modsatte side af vejen.

kl.15.00 Udgangsdøren lukkes, så malkede køer ikke kan gå ud.
kl.17.30 Holdet fra den modsatte side af vejen hentes hjem i stalden.

Juli (10/7-23/7)
kl. 3.00/14.30 Udgangen fra stalden spærres automatisk af en tidsstyret

låge således, at malkede køer bliver inde i stalden.
kl. 6.30/17.30 De resterende køer på græsmarken hentes hjem i stalden.

Herefter åbnes udgangen igen, og de malkede køer kan gå
ud.

September (4/9-17/9)
kl.  7.00 Køer, som er malket inden for de sidste 4 timer, pilles ud af flokken

og lukkes ud på en græsmark. Efterfølgende malkede køer går
desuden ud på denne græsmark.

kl.  8.00 Halvdelen af køerne har været igennem malkeenheden siden kl.
3.00. Efterfølgende malkede køer kan gå ud på en anden græsmark.
Dette betyder, at det første hold køer lukkes inde på græsmarken.

kl.12.00 Alle køer har været gennem malkeenheden. Køerne er nu opdelt i
to hold på to forskellige græsmarker. Det første hold køer jages
hjem, og lukkes inde i stalden. Efter malkning kan de gå ud på en
tredje græsmark.
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kl.17.00 Det andet hold køer jages hjem og lukkes inde. Efter malkning kan
de gå ud på den tredje græsmark sammen med de øvrige køer.

kl.23.00 Alle køer jages hjem, og holdes inde om natten.

Bedrift 3

Maj (22/5-29/5)
kl.  8.00 Køer, som ikke er malket inden for de sidste 13-14 timer, hentes op

på opsamlingspladsen og lukkes inde. Herefter lukkes porten i
enden af stalden op, og de resterende køer kan gå ud.

kl.17.00 Resterende køer fra græsmarken hentes hjem. Køer, der ikke har
været malket inden for de sidste 13-14 timer, lukkes inde på
opsamlingspladsen.

Maj (29/5 - 4/6)
kl.  8.00  Enkelte køer, der er meget langt fra malkning, hentes op på

opsamlingspladsen og lukkes inde. Herefter lukkes porten i enden
af stalden op, og de resterende køer kan gå ud på et lille areal på ca.
1 ha uden for stalden.

Køerne skal igennem malkeenheden for at komme ud på den egentlige græsmark.
Køerne går i løbet af dagen igennem malkeenheden og ud på græsmarken.

kl. 15.00-17.30 Køerne hentes hjem fra græsmarken i små grupper.

Juli (10/7-23/7)
kl.  7.30 Porten i siden af stalden åbnes, således at malkede køer kan gå på

græs. Ikke malkede køer kan ikke gå ud, på grund af styret ko-
trafik i stalden.

kl.17.30 De sidste køer kommer alene hjem til stalden på grund af støj fra
Strangkofoderkæden.

September (4/9-17/9)
Ingen afgræsning.



B
il

ag
 5

R
es

u
lt

at
er

 a
f 

an
al

ys
er

 a
f 

gr
æ

sp
rø

ve
r 

ta
ge

t p
å 

d
e 

tr
e 

b
ed

ri
ft

er
 o

ve
r 

af
gr

æ
sn

in
gs

sæ
so

n
en

 2
00

0.

A
na

ly
se

rn
e 

er
 fo

re
ta

ge
t p

å 
St

ei
ns

 L
ab

or
at

or
iu

m
.

Be
dr

if
t1

Be
dr

if
t 2

Be
dr

if
t 3

Pe
ri

od
e

M
aj

Ju
li

Se
p

M
aj

Ju
li

Se
p

M
aj

Ju
li

U
dt

ag
ni

ng
sd

at
o

25
/5

12
/7

4/
9

25
/5

12
/7

5/
9

26
/5

13
/7

Tø
rs

to
f, 

%
14

,8
18

,4
18

,2
14

,7
21

,6
18

,0
15

,1
21

,2

R
åa

sk
e,

 %
7,

8
10

,8
10

,3
8,

1
9,

2
10

,6
8,

1
8,

7

R
åp

ro
te

in
, %

12
,7

23
,2

23
,9

17
,0

17
,6

23
,0

15
,6

17
,6

Tr
æ

st
of

, %
25

,7
20

,2
18

,9
23

,2
21

,1
20

,1
26

,4
20

,7

Su
kk

er
, %

15
,1

11
,1

8,
7

13
,4

16
,7

6,
2

12
,2

16
,5

FK
 o

rg
an

is
k 

st
of

, %
75

,2
77

,1
77

,4
79

,2
76

,9
76

,1
76

,1
77

,5

K
g 

tø
rs

to
f p

r 
FE

1,
19

1,
09

1,
07

1,
07

1,
12

1,
11

1,
15

1,
10

K
g 

fo
de

r 
pr

 F
E

8,
04

5,
93

5,
87

7,
27

5,
17

6,
15

7,
64

5,
17

G
ra

m
 fo

rd
. p

ro
te

in
 p

r 
FE

10
5

20
3

20
5

13
7

14
9

20
3

13
3

14
6

G
ra

m
 A

A
T 

pr
 F

E
97

90
91

92
93

92
95

92

G
ra

m
 P

BV
 p

r 
FE

-2
0

88
89

17
31

86
10

28

Fy
ld

ef
ak

to
r 

kø
er

 p
r 

FE
0,

53
0,

45
0,

45
0,

43
0,

47
0,

48
0,

50
0,

45

Ty
gg

et
id

 m
in

 p
r 

FE
92

66
61

74
71

67
1

68

106





ISSN 1397-9892

Enheder på andre lokaliteter
Afdeling for Sortsafprøvning
Teglværksvej 10, Tystofte
4239  Skælskør
Tlf. 58 16 06 00. Fax 58 16 06 06

Askov Forsøgsstation
Vejenvej 55, 6600  Vejen
Tlf. 75 36 02 77. Fax 75 36 62 77

Bioteknologigruppen
(Afd. f. Plantebiologi)
Thorvaldsensvej 40, 1.
1871  Frederiksberg C
Tlf. 35 28 25 88. Fax 35 28 25 89

Borris Forsøgsstation
Vestergade 46, 6900  Skjern
Tlf. 97 36 62 33. Fax 97 36 65 43

Den Økologiske Forsøgsstation
Rugballegård
Postboks 536, 8700  Horsens
Tlf. 75 60 22 11. Fax 75 62 48 80

Foulumgård, Postboks 50
8830  Tjele
Tlf. 89 99 19 00. Fax 89 99 19 19

Jyndevad Forsøgsstation
Flensborgvej 22, 6360  Tinglev
Tlf. 74 64 83 16. Fax 74 64 84 89

Rønhave Forsøgsstation
Hestehave 20, 6400  Sønderborg
Tlf. 74 42 38 97. Fax 74 42 38 94

Silstrup Forsøgsstation
Højmarken 12, 7700  Thisted
Tlf. 97 92 15 88. Fax 97 91 16 96

Tylstrup Forsøgsstation
Forsøgsvej 30, 9382  Tylstrup
Tlf. 98 26 13 99. Fax 98 26 02 11

DJF Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 19 00. Fax 89 99 19 19
djf@agrsci.dk. www.agrsci.dk

Direktion
Direktionssekretariat, Økonomisekretariat

Afdeling for Animalske Fødevarer
Afdeling for Husdyravl og Genetik
Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi
Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd
Afdeling for Jordbrugssystemer
Afdeling for Plantevækst og Jord

Afdeling for Markdrift
Afdeling for Stalddrift
Afdeling for Analytisk kemi
Informationsenhed
IT-funktion
Biblioteksfunktion
International Enhed

DJF Årslev
Kirstinebjergvej 10, 5792  Årslev
Tlf. 63 90 43 43. Fax 63 90 43 90

Afdeling for Prydplanter og
Vegetabilske Fødevarer

DJF Flakkebjerg
Flakkebjerg, 4200  Slagelse
Tlf. 58 11 33 00. Fax 58 11 33 01

Afdeling for Plantebiologi
Afdeling for Plantebeskyttelse
Afdeling for Infrastruktur

DJF Bygholm
Schüttesvej 17, 8700  Horsens
Tlf. 76 29 60 00. Fax 76 29 61 00

Afdeling for Jordbrugsteknik
Driftsfunktion




