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Valget af kløvergræsblanding, afhænger af mange ting. Der er forhold i marken og i stalden som 
har betydning, men overordnet er det økonomien på bedriften, der bør tillægges mest betydning. 
Da den imidlertid er afhængig af alle de øvrige faktorer, er det vigtigt at kunne afdække 
græsblandingerne- og arternes betydning og effekt, de forskellige steder i produktionen. 
Med hensyn til betydningen af afgrøden på fodersammensætning, foderoptagelse og 
mælkeydelse, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i det produkt (græs/kløvergræsensilage) 
der kommer ud af forskellige strategier i marken. Virkningen af dette må nødvendigvis estimeres 
ud fra den viden forskellige fodrings- og dyrkningsforsøg har givet.  
 
Analyse af litteraturstudier 
Der er gennem tiden lavet mange undersøgelser af bælgplanternes foderværdi i forhold til græs. 
Det gælder også for rødkløver. I en finsk afhandling er gengivet en metaanalyse på rødkløver i 
renbestand og i blanding i relation til græsensilage. Der er både positive og negative udslag, men 
overordnet viser resultaterne at både foderoptagelse og ydelse er højere med rødkløver end med 
græs, selv om fordøjeligheden af rødkløver ofte er lavere. 
I en tilsvarende analyse af PhD studerende Marianne Johansen, AU Foulum, er foderoptagelsen 
af rødkløverensilage også højere end af græsensilage. Det samme gælder mælkeydelsen. 
Hvidkløver giver dog mest mælk. EKM-ydelsen er også højst på hvidkløver, mens rødkløver 
numerisk ligger højere end græsensilagen, dog ikke statistisk signifikant. Fordøjeligheden af 
rødkløver er imidlertid lavere end de andre arter. 
 
Fodringsforsøg med forskellige kløvergræsblandinger 
På DKC er der udført to undersøgelser med det formål, at undersøge de forskellige 
græsblandingers betydning for foderoptagelse og mælkeydelse i relation til 
kløvergræsblandingernes sammensætning. Blandingerne var bl. 22/35, bl. 42, bl. 45 og en 
strandsvingelbaseret blanding. 
I det 1 forsøg var foderoptagelsen lavere på blanding 42 og til dels 45, mens der ingen forskel var i 
2. forsøg, selv om bl. 42 også her lå en anelse lavere end de øvrige. Mælkeydelsen var også 
lavere på bl. 42 i 14, mens der ingen forskel var i 2015. I 2014 fulgte ydelsen fordøjeligheden af 
organisk stof, med undtagelse af strandsvingel-blandingen, der var målt til en lav fordøjelighed, 
men alligevel gav samme ydelse som bl. 35 med højeste fordøjelighed. I 15 var alle blandinger 
med høj fordøjelighed. 
 
Intensive fodringsforsøg på AU, Foulum 
Der er udført intensive forsøg på AU, Foulum (Ved PhD studerende Marianne Johansen) med 
sammenligninger af de tre udbredte græsarter i Danmark (rajgræs, rajsvingel og strandsvingel) 
samt hvid- og rødkløver.  
Foderoptagelsen af bælgplanterationerne var større end af græsserne. Det gjaldt også når 
rationen kun bestod af 50 % kløver. Strandsvinglen og en sent høstet rajgræs gav lavere 
optagelse end tidlig høstet rajgræs og rajsvingel. De rene kløverrationer gav mere mælk end 
græsarterne, og også mere end blandingen af rødkløver og sen rajgræs. Derimod var der ikke 
forskel i ydelsen af mælk mellem rajgræs tidlig, rajsvingel og rødkløver/rajgræs sen. Strandsvingel 
og rajgræs sen gav begge mindre mælk end de øvrige. 
EKM ydelsen gav ikke helt så klart et billede, men tendensen var den samme som for 
mælkeydelsen. Hvidkløverholdene lå i top, signifikant højere end de øvrige, uanset kløverandel. 
Rødkløverholdene lå nu på niveau med de bedste af græsserne, men stadig bedre end 
strandsvingel og rajgræs sen. Det skyldes den helt generelle virkning rødkløver (og hvidkløver) 
har på mælkens sammensætning, idet fedt- og proteinniveauet oftest er lavere med store 
mængder kløver. 
Forskellen i foderoptagelse og ydelse kan imidlertid forklares af fordøjeligheden af organisk stof. 
Med stigende fordøjelighed stiger foderoptagelsen og EKM-ydelsen. Det gælder både for de rene 



græsarter og for kløver i enten renbestand eller blanding med græs. 
 
Forskelle i foderoptagelse og mælkeydelse, kan forklares af fordøjeligheden og kløverandel 
Det er imidlertid tydeligt, at kløver, hvad enten det er hvid- eller rødkløver i renbestand eller med 
50 % græs, giver en højere foderoptagelse og en højere ydelse end de rene græsser, selv om 
fordøjeligheden er den samme. Det betyder, at samme ydelse kan opnås med rødkløver i forhold 
til græs, selv om fordøjeligheden ligger 3-4 enheder lavere. 
Ud fra de seneste og andre egnede forsøg, har AU ved Martin Weisbjerg, et. al. 2017 udarbejdet 
en ny funktion for virkningen af fordøjeligheden af organisk stof i ensilagen på foderoptagelse og 
mælkeydelse. 
Der er imidlertid også brug for, at få bælgplanteeffekten i funktionen. Effekten antages at være den 
samme uanset fordøjelighed. Det betyder parallelle linjer. Som det fremgår forventes der ingen 
virkning af kløverandele over 50 %. Derfor er den maksimale virkning på EKM-ydelsen 7 % ved 50 
% kløver, og 3,5 % ved 25 % kløver. Virkningen på foderoptagelsen er 5 % ved fuld 
bælgplanteeffekt. I figuren er virkningen af fordøjelighed og bælgplanteeffekt vist for ydelsen. 
 

 
 
Med samme bælgplanteeffekt uanset fordøjelighed, vil virkningen på EKM-ydelsen ligge på 0,6 – 
0,7 kg pr. 15 % ændring i kløverandelen. Det svarer stort set til virkningen af at øge 
fordøjeligheden fra ca. 76 % til 79 %. Øges fordøjeligheden yderligere bliver virkningen mindre, og 
15 % øgning i bælgplanteandelen vil have den dobbelte virkning. I modsatte ende (lav 
fordøjelighed), virker det modsat, idet en øgning af fordøjeligheden her giver omkring det dobbelte 
af virkningen af en øgning af bælgplanteandelen med 15 %. 

 
Konklusion 
Rødkløver, rajsvingel og strandsvingel er alle gode højtydende alternativer til de traditionelle græs- 
og kløverarter når det angår mælkeproduktion, men udbytter af energi og protein, 
dyrkningssikkerhed, dyrkningsomkostninger og håndtering er afgørende for det økonomiske 
resultat. 
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