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ØKOLOG I
ØKOLOGI

 ● På to økologiske bedrifter udgjorde frisk græs 
gennem et år 35 - 37 pct. af tørstofoptagelsen.  

 ● På bedriften, hvor der fodres helt uden tilskudsfoder, blev 
køerne løse i maven, når de udelukkende afgræssede frisk 
græs. Det var her en fordel, at græsset blev lidt grovere.

 ● Der er behov for at undersøge det økonomiske 
potentiale ved at øge anvendelsen af frisk 
staldfodret græs i stedet for græsensilage. 

 Ä 
Konklusion

 ● Fra projektet 
»Græsmælk«: https://
agro.au.dk/forskning/
projekter/graesmaelk/

 ● »Græsmælk« er et 
niche-mælkeprodukt 
fra køer, som 
kun får græs. 

 ● Staldfodring med 
friskgræs kan sammen 
med afgræsning 
øge andelen af frisk 
græs til 3.000 kilo 
tørstof per årsko. 

 Ä 
Fakta

Figur 1: Malkende køers 
foderoptagelse registreret 
i 2020 – ’Græsmælk’.

Af Arne Munk, arm@seges.dk
For at undersøge potentialet i 
mere frisk græs til malkekøerne 
har Seges sammen med Aarhus 
Universitet og to mejerier (Arla 
og Thise) netop afsluttet et tre-
årigt projekt. Her har vi blandt 
andet indsamlet data fra to øko-
logiske bedrifter, som fodrer med 
store mængder frisk græs, af-
græsset eller opfodret på stald og 
græsensilage.

Græsmælk helt uden 
tilskudsfoder
Den ene bedrift har taget skridtet 
fuldt ud og fodrer kun med græs-
produkter og uden brug af til-
skudsfoder. Mælken bliver leveret 
til Thise Mejeri, som sælger mæl-
ken under navnet ’Græsmælk’.

Mælkeydelsen er på ca. 5.500 kg 

EKM pr. årsko. Bedriften anvender 
sæsonkælvning med kælvninger i 
juni, juli og august måned, hvilket 
ud fra en maksimering af optagel-
sen af frisk græs ikke er det opti-
male, men er valgt ud fra bedrif-
tens samlede arbejdsprofil. 

Figur 1 viser de malkende køers 
foderoptagelse henover året i 2020. 
Her blev køernes optagelse af frisk 
græs registreret til i alt 1.885 kg ts 
pr. ko i afgræsningsperioden. På 
årsbasis svarer det til 37 pct. af kø-
ernes totale foderoptagelse, og der 
har været 3-4 måneder, hvor køer-
ne hentede alt fodret ved afgræs-
ning. Der har været øget fokus på 
rotationsgræsning tilpasset ud fra 
principperne for holistisk afgræs-
ning for at få sundere køer, idet der 
især i august og september måned 
har været problemer med tynd af-

Fodring med frisk græs – 
et uudnyttet potentiale?

Græs: I projektet ’Græsmælk’ har to økolo-
giske bedrifter på hver deres måde fået frisk 
græs til at udgøre en stor andel af malkekøer-
nes ration. 

føring, hvis græsset afgræsses i tid-
ligt udviklingstrin. 

Staldfodring med frisk græs
Den anden bedrift kombinerer af-
græsningen i dagtimerne med 
staldfodring med frisk græs. Ydel-
sen pr. ko er her cirka 9.500 kg 
EKM. 

Figur 2 viser de malkende kø-
ers foderoptagelse i 2020 ved 13 fo-
derregistreringer i afgræsnings- og 
staldfodringsperioden. I afgræs-
nings- og staldfodringsperioden 
med frisk græs, som i 2020 strak-
te sig fra den 22. april og helt hen 
til 12. december, optog de malkende 
køer cirka 3.000 kg ts i frisk græs. 
Det svarer til 56 pct. af den samle-
de tørstofoptagelse i perioden på 
knap otte måneder med fodring 
med frisk græs. Ensilagefodret ud-
gjorde 23 pct. og korn og tilskuds-
foder 21 pct.  På årsbasis udgør fod-
ring med frisk græs cirka 35 procent 
af malkekøernes totale tørstofopta-
gelse på denne bedrift. 

Økonomisk kan det være in-
teressant at overveje at staldfod-
re med frisk græs – især hvis man 
i en længere periode kan undgå at 
blande fuldfoder. Det kræver dog, 
at kraftfoderet kan tildeles separat, 
hvilket i praksis vil sige, at man har 

kraftfoderautomater. På den ak-
tuelle bedrift kunne man parkere 
fuldfodervognen i næsten tre må-
neder i 2020. Hertil kommer, at den 
potentielle øgede proteinforsyning 
og optagelse af grovfoder ved brug 
af frisk græs kan reducere omkost-
ningerne til suppleringsfoder.

Staldfodring med frisk græs gi-
ver en betydelig større udnyttel-
sesgrad af græsmarken, end det er 
tilfældet med afgræsning, og giver 
mulighed for at benytte arealer, 
som arronderingsmæssigt ikke er 
oplagte til afgræsning. 

Udbytte i frisk græs på 
højde med slæt?
På denne bedrift blev der i 2020 på 
to udvalgte marker registreret ud-
bytter ved at anvende markerne til 
slæt eller til staldfodring. Foreløbi-
ge opgørelser indikerer, at udbyttet 
pr. ha ved staldfodring kan være 
mindst lige så stort som udbyttet 
ved at tage slæt på markerne. En af 
årsager hertil er en stor andel hvid-
kløver i de to marker. 

Generelt gælder, at hvis udbyt-
tet på marker anvendt til staldfod-
ring er mindst på højde med ud-
bytter ved slæt, kan der i mange 
tilfælde være et økonomisk poten-
tiale ved at øge anvendelsen af frisk 

græs i stedet for græsensilage. Det 
kræver dog en bedre viden om om-
kostninger ved de to bjærgnings-
metoder til drift og vedligehold af 
høstmateriel, udgifter til lagring 
af ensilage samt fodring. Også kø-
ernes produktion og muligheder-
ne for at påvirke omkostninger til 
den øvrige ration er vigtige områ-
der, som vi derfor planlægger at un-
dersøge nærmere.

Frisk græs giver 
gode fedtsyrer
Et andet spændende aspekt ved 
at fodre med store mængder frisk 
græs/græsensilage er mælkens 
sammensætning. Der er på de to 
bedrifter hvert år i den treårige 
projektperiode udtaget otte tank-
mælksprøver, som er sammenlig-
net med prøver fra Thise Mejeris 
økologiske silomælk og konventio-
nel silomælk.

Mælken er blandt andet ana-
lyseret for indholdet af n-3 og n-6 
fedtsyrer samt forholdet mellem de 
to fedtsyrer (omega 6/omega 3). Her 
er et af de spændende resultater, at 
der er markant lavere ’n-6/n-3 for-
hold’ i mælk fra køer fodret udeluk-
kende eller med meget høj andel 
græsfoder end i ’almindelig’ øko-
logisk eller konventionel silomælk.  

”Græsmælk” er et niche-mælkeprodukt fra køer, som kun får græs.  
Staldfodring med friskgræs kan sammen med afgræsning øge andelen af frisk græs til 3.000 kilo tørstof 
per årsko.  
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Figur 2: Malkende køers 
foderoptagelse registreret i perioden 
22. april 2020 – 12. december 2020.


