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Hvad er KoKompassen? 

KoKompassen er et 

verktøj for alle 

mælkekobesætninger 

Mælkekøer, kvier, kalver 

og slagtetyre 

Udfodringskontrol 

Foderplan og –

budgettering 

Resultatprognose 

Ko-
Kompassen 

Foder-
planering 

Udfodrings-
kontrol 

Resultat-
prognose 

Økonomisk 
simulering 

Produktions-
omkostning 

på mælk 

Produktions-
omkostning 

på foder 



Hvad er nyt med KoKompas Foderplan? 

Bedre forståelse af biologiske fenomen 

Hvad kon spiser virker på hvor meget hun spiser 

Hvad og hvor meget kon spiser virker på hvor meget af fodret 

fordøjes 

Mælkeydelsen er ikke fikset men afhængig af hvad hun får ud af 

fodret 

Større mangfald i optimeringsmulighederne 

Ændringer i udfodringen virker på den nåede ydelsen 

Optimering mulig på mælkeindkomst minus foderomkostning 

Nemmere og mer exakt reagering på prisændringer 

Et nyt sæt at arbejde 

Adgang til planerne uafhængig af sted 
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Optimeringsgrund og -mulighederne 
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KoKompas - En god foderplan bygges på viden 

af nærværende situation i besætningen 

En dags udfodring og ydelse 

Optagelse af forskellige foder 

Foderkvalitet – analys af grovfoder 

Standardiseret ydelse 

Renser ydelsen af udfodringens virken 

Hensyn til den hele dietens optagelseindex og 

AAT-indhold 

Hvis standardiseret ydelse er meget lavere end 

den virkelige, så kan det være svært at øge 

ydelsen gennem udfodring 

Hvis standardiseret ydelse er meget højere end 

den virkelige, så er det lønsamt at investere i 

bedre udfodring 

Kostørrelse 

Virker på foderoptagelsen 
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Hvad er det i ensilaget, kraftfodret og koen 

som virker på foderoptagelsen? 

Ensilagets optagelseindex: 

D-værdi ↑ 

Gæringsyremængde ↓ 

Tørstofindhold 

Fiberindhold ↓ 

Kløver og helsædsensilage ↑ 

Høst (1. høst ↑) 

 

Kraftfodrets optagelseindex: 

Kraftfodermængde  ↑ 

Proteinindhold ↑ 

Fiberindhold ↑ 

Fedtindhold ↓ 

Fælles virken af 
kraftfodermængde og 
optagelsepotentialen for ensilage 

Mælken opstår 
ikke ud af 

ingenting – det 
er vigtigt med 

stor  
foderoptagelse 

Koens egenskaber: 

Størrelse ↑ 

Standardiseret ydelse ↑ 

Laktationsfase 



Resultatprognose 

Prognose for hver ko i 

ydelseskontrol 

Næste 12 måneder 

Baseres på Nordisk 

Avlsværdivurdering 
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Hvor prognoseres ydelserne? 
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Kilde: Timo Pitkänen, Agricultural Research Center, Finland 

NTM 

vurderingsdato 

I dag 

Kælvningsdato 

Kælvningsalder 

Golddage Mælkedage i 

nærværende laktation 

Exakt, virkelig data 

Data, der prognosen trænger til                    

      Semindato    

Goldningsdato 

Kælvningsdato 

Kælvningsalder 

      Semindato    

Golddage 

12 måneder 

16 måneder 



KoKompas Resultatprognose 

Internetløsning der kan bruges af 

rådgivere og landmænd 

Nemt at bruge: næsten alle data der 

prognosen trænger til kommer 

automatiskt ud af 

ydelseskontroldatabasen 

Brugeren må indtaste planlægte udgange 

og indkøb af dyre. 
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KoKompas – et verktøj allerede i brug 

 

Foderkontrol efterår 2010 

4700 besætninger i sidste 12 måneder 

Foderplan efterår 2011 

5500 besætninger i sidste 12 måneder 

Resultatprognose forår 2012 

200 besætninger i sidste 12 måneder 

Alle moduler af KoKompassen kan 

bruges af rådgivere og landmænd 
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