
Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Vis hjælpelinjer 
1.  Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
3.  Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4.  Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 
1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Fremtidens økoko  
– hvad kan og vil vi avle efter? 
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Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Sessionen er baseret på resultater fra projektet SOBcows 

Projektet har tre arbejdspakker: 

1.  Udarbejde avlsmål og genomiske avlsplaner for økologiske linjer af malkeracerne 
Holstein, Nordisk Rød og Jersey. 

2.  Udvikle økologiske linjer med en sundhedsfremmende fedtsyreprofil og demonstrere 
praktiske koncepter til produktion af specialprodukter baseret på genetiske forskelle på 
egenskaber, som f.eks. en sundhedsfremmende fedtsyresammensætning. 

3.  Beskrive muligheder for økologisk nicheproduktion baseret på oprindelige danske racer 
og udarbejde planer for dette. 

Overordnet formål:  
At frembringe robuste dyr af malkeracer, som på basis af deres specielle egenskaber i højere grad 
er egnede til økologisk produktion  
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Synergier med andre projekter 
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Program – Fremtidens økoko 

Velkomst  
v/ mødeleder Arne Munk, SEGES 
 
Hvad tænker jeg om et økologisk avlsmål, og hvorfor skal vi have det? 
v/ Frode Lehmann,  mælkeproducent og formand for Naturmælk 
 
Fedtsyremålinger på enkeltkøer – potentiale og perspektiver  
v/ Albert J. Buitenhuis, AU-Foulum 
 
 
Muligheder for nye mælketyper 
v/ Nina Aagaard Poulsen, AU-Foulum  
 
Fremtidens øko-ko – hvad kan og vil/tør vi avle efter?  
v/ Morten Kargo, SEGES & AU-Foulum 
 

Spørgsmål 
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Spørgsmål - Udvikling af den økologiske ko ved avl 

•  Hvad bør der satses på? 

•  Koens sundhed? 

•  Fedtsyresammensætningen i mælken? 

•  Kan de økologiske principper indgå i avlsmålet? 

•  Kan det betale sig økonomisk for den økologiske landmand og 
for udviklingen af økologien? 


