
Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016 
Indsatsområde 2: Kvæg, energibesparelse 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, september 2017 

 

 

 
Teknologi: Brøndvands-køling af mælk – Kvæg 
 
Med udgangspunkt i DCA rapporten1 og et teoretisk beregningsgrundlag (udarbejdet af SEGES), har 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, for hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske reduktion 

i energiforbruget. Udregningen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om antal årskøer. 

 

Til beregningen af den årlige miljøeffekt, har vi brugt de informationer, ansøger har angivet i sin ansøg-

ning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplys-

ninger som ansøger efterfølgende har givet os i et høringssvar.  

 

For teknologien Brøndvandskøling af mælk-kvæg, har vi brugt følgende oplysninger til at lave beregnin-

gen:  

 

Antal Årskøer som teknologien skal servicere. 

 

Beregningen af den årlige miljøeffekt, tager udgangspunkt i en reduktion, der bygger på et niveau der 

realistisk set vil ligge på omkring 90 kWh pr. årsko, afhængig af temperaturen på brøndvandet. 

 

Baggrund for teknologien 

 

Herunder kan du læse en mere udførlig forklaring på baggrunden for teknologien og hvorledes man kan 

beregne reduktionen af energiforbruget, ved at indføre Brøndvandskøling af mælk. 

 

Ved investering i brøndvandskøling løber almindeligt brøndvand igennem en pladekøler, hvor mælkens 

varme overføres til brøndvandet. Investeringen drejer sig om pladekøleren og brøndvandsinstallationen. 
 

Jævnfør DCA rapporten 20162 reduceres energiforbruget ved anvendelse af brøndvandskøling med ca. 

57 % sammenlignet med normal mælkekøling. 

 

Normal mælkekøling foregår ved, at den varme mælk pumpes direkte i gårdens mælkekøletank, hvor 

kølingen skal bringe mælken ned på en opbevaringstemperatur på 4 °C. Kølingen skal være afsluttet se-

nest 2 timer efter malkning er afsluttet. Ved at lade mælken løbe igennem en brøndvandskøler, vil mæl-

kes temperatur falde fra ca. 34 til 17 °C (mælken er ca. 34 °C når den er nyudmalket) når brøndvandet 

har en temperatur på ca. 8 °C, hvilket betyder, at der opnås den oplyste reduktion i energiforbruget på 

ca. 57 %.  

 

Dermed opnås en væsentlig energibesparelse på køletankens energiforbrug. Det opvarmede brøndvand 

kan bruges enten som vaskevand og dermed lavere energiforbrug til opvarmning til aktuel brugstempe-

ratur eller som drikkevand, der i vinterperioden derfor ikke skal tilføres yderligere varme og dermed for-

bruge energi til frostsikring. Dette regnestykke er ikke medtaget, idet det er meget individuelt om der er 

behov for fortempereret drikkevand eller vaskevand. 

 

Nedenstående beregning viser energibesparelsen ved investering i brøndvandskøling tilsluttet eksiste-

rende malkesystem. Der er regnet med en besætning der ligger på normtal for ydelse, 10.000 kg mælk. 
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Bedriften 

Mælkemængde 1.000.000 kg. pr. år 

Brøndvandstemperatur 8,0 ºC 

Malkekøer 100 stk. 

 

Energiberegning 

Mælk pr. døgn 2.740 liter 

Nuværende el-forbrug pr. døgn 43 kWh 

Nuværende el-forbrug pr. år 15.856 kWh 

Gennemsnit brøndvandstemperatur 8,0 ºC 

Gennemsnitlig mælketemperatur efter brønd-

vandskøling  

17,0 ºC 

El-forbrug pr. døgn med pladekøler og brønd-

vandskøling 

19,0 kWh pr. døgn 

Fremtidigt el-forbrug 6.871 kWh 

Sparet el pr. år 8.985 kWh 

 

Energiregnskab 

Totalt energiforbrug uden brøndvandskøling 15.856 kWh 

Totalt energiforbrug med brøndvandskøling 6.871 kWh 

Sparet energi totalt 8.985 kWh 

Besparelse i pct. 56,7 % 

 

 


