
Fristelser ved afgræsning 

Høgsted Kvægbrug I/S  
– Frank Johansen,  



Høgsted Kvægbrug I/S 

• 420 årskøer, 460 stk. hundyrsopdræt     
• Ydelse på 10.000 kg EKM 
• Kvægstald fra 2002 med 429 senge 
• Ungdyrstald fra 2010 med 450 senge 
• 2 ejere, 3 fuldtidsmedarbejdere, 2 

deltidsmedarbejdere (25 t) 



Markdrift 

• Driver 260 ha + 150 ha forpagtet natura 2000 areal 
• 110 ha majs resten med græs til slet og afgræsning -

 23 ha vedvarende græs 
• Sædskiftet er ret stramt, da der ikke kan dyrkes majs 

på  arealerne med græs 
• Der er 75 ha omkring ejendommen til afgræsning 
• Antal dyr på græs (gns.) 

• Malkekøer: 367 stk. 
• Kvier:  320 stk. 
• Goldkøer:   50 stk. 

 





Hvordan bliver  afgræsning 
en succes? 
Køer 
• Er ejendommen egnet til 

afgræsning? 
• Er der jord til afgræsning 

omkring husene inden for 
maksimalt 1 km? 

• Kan der etableres gode 
drivveje? 
 
 

 

Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne 



Hvordan bliver  afgræsning 
en succes? 
Kvier 
• Godt hegn  
• Vand 
• Fangefold til alle kvier i et 

hold 
• Læsserampe til fast vej 
• Opsyn med ATV 

 

 

Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne 



Fangefold 



Hav altid en plan  
- og et alternativ 



Det gør vi mht. køerne   
• Starter, når græsset er i vækst 
• Plan 8-10 FEN frisk græs, når væksten topper, og ca. 

2 FEN når vi slutter i oktober 
• Fuldfoder på stald trappes hurtigt ned (der skal være 

ædt op, når malkeholdet møder ind) 
• Porte åbnes, når vi har dem, vi skal bruge i 

separationsboks (ca. 6.30) - 8 timer på græs 

 

Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne 



Det gør vi mht. styring    

• Reguleret storfold med 5-6 cm græshøjde 
• Aktuel vækst i marken sammenholdes med 

græsoptagelsen og fodringen på stald 
• Opfølgning i græsnings erfa gruppe – møde ca. hver 14 dag 
• Beregning af græsoptagelse med EFK 
• Sammenhold med aktuelle 

vækst og hvordan fodringen fungere 
• Beregning af udbytte i marken 

og sammenligning med slæt 

Foto: Jens Tønnesen, 
LandbrugsMedierne 



Udbytte opgørelse - kl. græs 
Periode Areal  

Dage i 
perioden 

FEN pr ko 
periode 

FEN pr dyr 
pr dag 

FEN i alt 
pr dag 

Netto 
Udbytte 

FEN /ha 
dgl Netto/ha  

26-apr 15-maj 30 19 112 5,9 2270 
             

43.130  76 
                

1.438  

16-maj 29-maj 30 14 78 5,3 1997 
             

29.869  67 
                    

996  

30-maj 12-jun 42 14 69 4,5 1625 
             

25.354  39 
                    

604  

13-jun 03-jul 42 21 93 4,4 1537 
             

33.201  37 
                    

791  

04-jul 07-aug 42 35 166 5,1 1856 
             

59.378  44 
                

1.414  

08-aug 28-aug 35 21 95 3,9 1361 
             

33.779  39 
                    

965  

29-aug 25-sep 35 28 84 2,1 823 
             

30.576  24 
                    

874  

26-sep 08-okt 42 13 27 2,1 823 
             

10.699  20 
                    

255  
09-okt 15-nov 60 38 192 8,0 1080 

             
36.157  18 

                    
603  

      203 917                302.142                    7.937  



Det gør vi mht. styring    

• Mindst et slæt på afgræsningsmarkerne i løbet af 
sommeren 

• Skifter arealer efter slæt 
• Afgræsningsarealer med mest buskgræs på tages fra til 

slæt 
• Da græstilvæksten falder hen over sommeren, øges 

arealet gradvist og forventet græsoptagelse pr. ko 
sænkes 



Det gør vi mht. goldkøer    
• Goldkøer på 23 ha vedvarende græs 4,5 km fra stalden 
• Arealet kan delvist bruges til slæt 

• 10 ha til afgræsning i maj  
• 23 ha i oktober. 

• Bruger Orbesealer ved afgoldning og direkte til eng 
• Typisk 40 til 60 køer, som udelukkende lever af græs i 

goldperioden  
• De tages hjem 1-2 uger før kælvning 



Afgræsset med goldkøer 

Goldkøer 1.maj- 15. oktober 

gns 50 stk 166 dage à 8,5 FEN i gns = 1.411 FEN pr dyr 73.245 FEN 

gns. 13,7 ha udnyttet til afgræsning à 4.884 FEN pr ha 73.245 FEN 



Det gør vi mht. kvier    
• På græs til 1 mdr. før kælvning (fra 7 mdr.) 
• Afgræsser 150 ha stort natura 2000 område, i 3 folde 

på henholdsvis 30, 40 og 80 ha. 
• Wrap  på 40 ha. Fra 15/7 kvier på hele arealet 
• De største kvier fra løbekvier og op køres ud, når 

græsset er i vækst, og de mindste ca. 14 dage 
senere  

• De kvier, der ikke har været ude før, går i fangefolden 
i ca. 6 timer 



Det gør vi mht. kvier 
• Vi tilser selv kvierne 2 gange pr. uge, og eksterne 

også 2 gange pr. uge (2 timer pr. gang) 
• Kælvekvier tages løbende hjem 
• De små kvier tages hjem medio september 
• De store tages hjem start oktober.  
• Efter hjemtagning: 

• De mindste + dem der er <2 mdr. fra kælvning tages ind 
• Resten (ca. 130 stk.) græsser køernes afgræsningsmarker  

• Alle kvier på stald sidst i november 

 



Afgræsset med kvier 

Kvier 10. maj - 8. oktober 

gns 320 stk 151 dage à 7,1 FEN i gns = 1.071 FEN pr dyr 343.263 FEN 

gns. 116 ha udnyttet til afgræsning á 2958 FEN pr ha 343.263 FEN 



Økonomi på natura 2000 
Udgifter Antal Pris Værdi 
Græsleje 150 ha 

        
50.000  kr. 

Skårlægning 50 ha 165 
          

8.250  kr. 
Rundballer presning 530 stk 125 

        
66.250  kr. 

Hjemkørsel 30 timer 250 
          

7.500  kr. 
Fragt kvier 

        
20.000  kr. 

Fluemærker + ormebehandling 
        

14.000  kr. 
Tilsyn med kvier 302 timer 150 

        
45.300  kr. 

Udgifter i alt 
      

211.300  kr. 
Indtægter 
Rundballer salg 240 stk. 300 

        
72.000  kr. 

Rundballer opfodret 290 stk. 200 
        

58.000  kr. 
Omkostninger i alt 

        
81.300  kr. 

Pris pr FEN (ved 343.300 FEN) 0,24 kr. 



Total afgræsning i 2015 
Dyregruppe Areal Gns. antal 

dyr 
Afgræsset Udbytte 

pr. ha 
Kvier Natura 2000 320 343.263 FEN 2.858 
Goldkøer Eng 50 73.245 FEN 4.884 
Kælvekvier  

  Hjemme 
135 36.157 FEN  

7.937 Malkekøer 367 265.985 FEN 
718.650 FEN 



Økonomi 

• Alt i alt afgræsset 718.000 FEN i 2015 
• Besparelse på 430.000 kr. med prisforskel på 

60 øre pr FEN 
• Produktionsregnskab, hvor alle FEN sælges 

til 1,10 kr. favoriserer ikke afgræsning! 



Fordele køer 

• Arbejdet i stalden, fodring og rengøring, kan flyttes 
væk fra malketimerne.  

• Det betyder, at vi kan afvikle ferie uden at ansætte 
yderligere mandskab 



Ulemper køer 

• Daglig tilpasning af fodring hos køer - en udfordring 
at holde ydelse som ved køer på stald 

• Der sker lettere uforudsete ting 



Fordele kvier 

• Dyreenheder væk fra bedriften. 
• Flytter 3.000 m3  gylle fra gylleaftaler til lejede arealer 

• Arbejdsplanlægning 
• Kvier passes af markfolk i vinterperioden (om sommeren er 

stalden næsten tom) 



Ulemper kvier 

• Kvierne 40 km væk fra bedriften, dvs. lang 
reaktionstid ved uforudsete ting 

• Vanskeligt at holde tilvækst i våde år 
• Angreb af leverikter 
• Højere kælvningsalder (26 mdr.) 
• Nødvendigt med brug af foldtyr (40-50 kvier pr. år) 



 

Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne 
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