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Teknologi: Frekvensstyret vakuumpumpe til malkeanlæg – 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 Frekvensstyret vakuumpumpe til malkeanlæg-kvæg, har vi brugt følgende oplysninger til 

at lave beregningen:  

 

Antal Årskøer som teknologien skal servicere. 

 

Beregningen tager udgangspunkt i en reduktion, der bygger på et niveau, der realistisk set vil ligge på 

omkring 25 kWh pr. årsko. 

 

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 Frekvensstyret vakuumpumpe til malkeanlæg.   

 

Jævnfør DCA rapporten 20162 reduceres energiforbruget ved anvendelse af frekvensstyret vakuum-

pumpe til malkeanlæg, sammenlignet med traditionel vakuumpumpe. Frekvensstyringen bevirker, at va-

kuumpumpens ydeevne reguleres efter behov. Når der er fuldt vakuumbehov, f.eks. når samtlige malke-

sæt er sat på køerne, er der fuldt vakuumforbrug og efterhånden som køerne er færdigmalkede, sænkes 

vakuumniveauet til det nødvendige. Sammenlignet med en traditionel vakuumpumpe, giver den fre-

kvensstyrede vakuumpumpe en besparelse på 35 %. 

 

Bedriften – 100 malkekøer 

Mælkemængde 1.000.000 kg. pr. år 

Antal malkepladser 16 stk. 

Daglige malkninger 2 

 

Energiberegning 

Motorstørrelse ved tradionelt vakuumanlæg 4 kW 

Nudrift  

Driftstimer pr. malkning excl. vask 1,4 timer 

Driftstimer pr. vask  1,0 timer 

Dagligt forbrug uden frekvensstyring 19,2 kWh  
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Samlet forbrug pr. år 7.008 kWh 

Forbrug pr. ko 70,08 kWh 

Efter investering i frekvensstyring  

Driftstimer pr. malkning excl. vask 1,4 timer 

Driftstimer pr. vask  1,0 timer 

Energibesparelse på driftstimer malkning og vask 35 %  

Dagligt forbrug uden frekvensstyring 12,5 kWh 

Samlet forbrug pr. år 4.563 kWh 

Forbrug pr. ko 45,63 kWh 

Sparet el pr. år 2.445 kWh 

 

Energiregnskab 

Totalt energiforbrug uden frekvensstyring 7.008 kWh 

Totalt energiforbrug med frekvensstyring 4.563 kWh 

Sparet energi totalt 2.445 kWh 

Besparelse i pct. 34,9 % 

 


