
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK 

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den 

hvide billedepladsholder

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes 

3. Højreklik på billedet og send det bagud

Nyt om staldfodring med 
frisk græs og afgræsning 
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• Afgræsning 

• Estimering af græsoptag 

• Erfaringer fra afgræsningsskolerne 2018 
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Beregning af græsoptag ved afgræsning 

• EFK (En-dags-foderkontrol)  

• Registreringer af fodermidler og mængder i staldrationen 

• Græsoptag? 

• Tilbageberegning ud fra en fastsat energiudnyttelse på 96% 
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2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Erfaringer fra 
afgræsningsskolerne 
2018 

Foto: Seges 
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Deltagere i afgræsningsskolerne 

Navn på deltagende forening Antal landmandsgrupper Antal deltagende landmænd 

Lemvigegnens landboforening 2 10 

LMO 1 5 

LandboSyd 1 5 

VKST 1 7 

I alt  5 27 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Nøgletal fra 25 besætninger i afgræsningsskolerne  

 Gennemsnit Variation 

Dage på græs 156 119 - 192 

Antal køer 166 90 - 434 

Kg EKM 9.189 7.442 – 11.316 

Mælkeleverance ift. Plan, % 99  83 - 115 

Gennemsnit Variation 

Dage på græs 156 119 - 192 

Antal køer 166 90 - 434 

Kg EKM 9.189 7.442 – 11.316 

Mælkeleverance ift. Plan, % 99  83 - 115 

Afgræsset, kg ts pr. ko 613 206 – 1.065 

Kg ts pr. ko pr. dag 4,0  1,6 – 8,5 

Græsudbytte uden slæt, kg ts 

pr. ha 3.400 1.851 – 6.668 
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Kg TS afgræsset pr. ko i forhold til besætningernes 
ydelsesniveau 
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Restbeløb (kr/kg EKM) i forhold til kg TS afgræsset  
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Erfaringer fra afgræsningsskolerne 2018 

• Stor græsvækst i starten af sæsonen 

• Udfordrende at følge med græsset 

• Manglende vand og høje temperature gjorde sommeren vanskelig 

• Mange besætninger havde ”vinterfodring” 

• Ingen sammenhæng mellem græsoptagelse og forventet EKM-
ydelse 

• God økonomi i høj græsoptagelse 
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Vælg layout 
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Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på 

billedepladsholderen 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud Staldfodring 
med frisk græs 

Foto: Torben Frandsen 
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Staldfodring med frisk græs 

• En proces - mange navne (Zero-grazing, cut and carry, maksigrass) 

• En proces til at høste frisk græs dagligt og fodre direkte til køer på 
stald 

Foto: Torben Frandsen, Seges Foto: Seges 
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Staldfodring med frisk græs kontra afgræsning 
 – fordele og ulemper 

Fordele Ulemper 

Muligt at benytte arealer, som ikke er 

oplagte til afgræsning 

Øget tidsforbrug  

Fordele Ulemper 

Muligt at benytte arealer, som ikke er 

oplagte til afgræsning 

Øget tidsforbrug  

Lettere græsmanagement – opretholde 

samme stubhøjde og græskvalitet 

Større daglige variationer i tørstof 

Fordele Ulemper 

Muligt at benytte arealer, som ikke er 

oplagte til afgræsning 

Øget tidsforbrug  

Lettere græsmanagement – opretholde 

samme stubhøjde og græskvalitet 

Større daglige variationer i tørstof 

Større græsudnyttelsesgrad indenfor 

marken  

Investering i specialiseret maskine 

Øget behov for ædepladser 
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Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på 

billedepladsholderen 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud Resultater fra 
udenlandske forsøg 

Foto: Torben Frandsen 
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Græsmanagement – afgræsning og staldfodring med frisk græs 

Græsmanagement 

Afgræsning Staldfodring - frisk græs 

24 timer afgræsning – rotationssystem Rotationssystem – 7 x 3 dages folde 

Reference: AFBI 

Afgræsning Staldfodring - frisk græs 

24 timer afgræsning – rotationssystem Rotationssystem – 7 x 3 dages folde 

Frisk græs efter hver morgenmalkning Høstes og udfodres efter morgenmalkning 

Afgræsning Staldfodring - frisk græs 

24 timer afgræsning – rotationssystem Rotationssystem – 7 x 3 dages folde 

Frisk græs efter hver morgenmalkning Høstes og udfodres efter morgenmalkning 

Mål for græsmængde ved afgræsning: 

   Før: 3.000-3.300 kg TS/ha 

   Efter: 1.800 kg TS/ha 

Mål for græsmængde ved høst til staldfodring: 

   Før: 3.500-3.800 kg TS/ha 

   Efter: 1.600-1.800 kg TS/ha 

Afpudsning efter 2. rotation 
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Græsmængde 

 

 3000 kg TS/ha    4000 kg TS/ha 

   

Foto: AFBI 
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Sammenligning af afgræsning, staldfodring med frisk græs 
og græsensilage på køernes produktion (1) 

• 111 Holstein køer – 2 gange malkning 

• Sæsonkælvning 

• Tre rationer: 

• 24 timer afgræsning 

• Staldfodring med frisk græs (zero-grazer) 

• Staldfodring med græsensilage 

• Supplering med kraftfoder i malkestald 

• 1. kalvs køer: 5,5 kg TS/ko/dag 

• Ældre køer: 7,3 kg TS/ko/dag 
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Sammenligning af afgræsning, staldfodring med frisk græs 
og græsensilage på køernes produktion (2) 

Produktionsresultater 

Afgræsning Staldfodring  

- frisk græs 

Græsensilage P-værdi 

Mælkeydelse, kg/ko/dag 25,7a 29,5c 27,9b < 0,001 

Fedt + protein ydelse, kg/ko/dag 1,82a 2,15c 2,01b < 0,001 

EKM ydelse, kg/ko/dag 31,7a 36,7c 34,5b < 0,001 

Reference: AFBI 

Afgræsning Staldfodring  

- frisk græs 

Græsensilage P-værdi 

Mælkeydelse, kg/ko/dag 25,7a 29,5c 27,9b < 0,001 

Fedt + protein ydelse, kg/ko/dag 1,82a 2,15c 2,01b < 0,001 

EKM ydelse, kg/ko/dag 31,7a 36,7c 34,5b < 0,001 

Foderoptagelse, kg TS/ko/dag 17,6 18,4 18,0 - 

       Græs, kg/TS/ko/dag 11,2a 12,1b 11,6ab 0,05 
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Sammenligning af afgræsning, staldfodring med frisk græs 
og græsensilage på køernes produktion (3) 

• Staldfodring med frisk græs havde højere EKM-, fedt- og proteinydelse end afgræsning 
og staldfodring med græsensilage 

• Staldfodring med frisk græs havde højere foderoptagelse end afgræsning 
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Sammenligning af staldfodring med frisk græs og TMR på 
køernes produktion (1) 

• 48 Holstein køer – 2 gange malkning 

• 16 uges forsøgsperiode 

• Tre rationer: 

• 50 % frisk græs + 50 % TMR 

• 25 % frisk græs + 75 % TMR 

• 100 % TMR 

• Høstmaskine: Haldrup høstmaskine 
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Sammenligning af staldfodring med frisk græs og TMR på 
køernes produktion (2) 

TMR-sammensætning 

Fodermiddel Mængde, kg TS/ko/dag 

Kraftfoder 7,2 

Majsensilage 4,2 

Græsensilage 6,5 

Halm 0,8 

Mineraler 0,2 

Mask  1,6 

Vombeskyttet fedt 0,2 

Energiser 0,2 

Total foderoptagelse 20,9 
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Sammenligning af staldfodring med frisk græs og TMR på 
køernes produktion (3) 

Produktionsresultater 

0% frisk græs 25% frisk græs 50% frisk græs 

Foderoptagelse, kg TS/ko/dag 20,1 19,3 18,0 

EKM ydelse, kg EKM/ko/dag 32,0a 27,5b 28,1b 

Reference: SRUC 
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Sammenligning af staldfodring med frisk græs og TMR på 
køernes produktion (4) 

Konklusion 

• Højere foderoptagelse på 100 % TMR sammenlignet med rationer 
med frisk græs 

• Lavere EKM ydelse på rationer med frisk græs sammenlignet med 
100 % TMR 
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Sammenligning af staldfodring med frisk græs og TMR på 
køernes produktion – Skotsk forsøg 

• 45 Holstein køer – 3 gange malkning 

• 4 ugers forsøgsperiode 

• Frisk græs høstet med en frontskårlægger og en opsamlervogn  

TMR Frisk græs Afgræsning P-værdi 

EKM ydelse, kg EKM/ko/dag 37,6 36,3 34,0 NS 

Protein% 3,2 3,3 3,1 NS 

Fedt% 4,1 3,8 3,4 NS 

TMR Frisk græs Afgræsning P-værdi 

EKM ydelse, kg EKM/ko/dag 37,6 36,3 34,0 NS 

Protein% 3,2 3,3 3,1 NS 

Fedt% 4,1 3,8 3,4 NS 

Foderoptagelse, kg TS/ko/dag 22,3 22,3 22,3 NS 

   Frisk græs, kg TS/ko/dag 0,0 6,5 8,0 <0,001 
Reference: AFBI  
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Betydningen af høstmetode for køernes produktion (1) 

• 40 Holstein  

• Sæsonkælvning 

• To Høstmetoder: 

• Special maskine (zero-grazer) 

• Snitter 

• Suppleret med kraftfoder i malkestalden 

• 1. kalvs køer: 7 kg TS/ko/dag 

• Ældre køer: 9 kg TS/ko/dag 
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Betydningen af høstmetode for køernes produktion (2) 

Græsresultater 

Snittet Zero-grazer P-værdi 

Græsmængde før høst, kg TS/ha 4.177 4.135 NS 

Græsmængde efter høst, kg TS/ha 1.901 1.898 NS 

Snitlængde frisk græs, cm 13,8 26,5 0,001 

Reference: AFBI 
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Betydningen af høstmetode for køernes produktion (3) 

Produktionsresultater 

Snittet Zero-grazer P-værdi 

Mælkeydelse, kg/ko/dag 31,5 31,9 0,05 

Fedt + protein ydelse, kg/ko/dag 2,35 2,36 NS 

Snittet Zero-grazer P-værdi 

Mælkeydelse, kg/ko/dag 31,5 31,9 0,05 

Fedt + protein ydelse, kg/ko/dag 2,35 2,36 NS 

Foderoptagelse, kg TS/ko/dag 21,9 22,6 - 

       Græs, kg TS/ko/dag 13,7 14,3 < 0,001 

Ædetid, min/ko/dag 261 277 0,05 
Reference: AFBI 
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Betydningen af høstmetode for køernes produktion (4) 

Konklusion 

• Reduceret foderoptagelse for køerne på snittet græs 

• Ingen forskel i fedt- og proteinydelse mellem rationerne 

• Snittet græs tager hurtigere varme og bliver dårligt (dog primær 
efter 18 timer) 

• Mindre sortering på snittet græs 
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Betydningen af græsmængde ved høsttidspunkt på 
køernes produktion (1) 

• 40 Holstein køer 

• Sæsonkælvning 

• To rationer: 

• Tidligt høstet - Græsmængde ved høst: 3.500 kg TS/ha 

• Sent høstet - Græsmængde ved høst: 4.500 kg TS/ha 

• Høst maskine: Zero-grazer 

• Suppleret med kraftfoder i malkestalden: 

• 1. kalvs køer: 4,8 kg TS/ko/dag 

• Ældre køer: 6,5 kg TS/ko/dag 
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Betydningen af græsmængde ved høsttidspunkt på 
køernes produktion (2) 

Græsresultater 

Tidlig høstet Sent høstet P-værdi 

Græsmængde før høst, kg TS/ha 3.624 4.723 0,001 

Græsmængde efter høst, kg TS/ha 1.509 1.624 NS 

Tidlig høstet Sent høstet P-værdi 

Græsmængde før høst, kg TS/ha 3.624 4.723 0,001 

Græsmængde efter høst, kg TS/ha 1.509 1.624 NS 

Råprotein, g/kg TS 181 162 NS 

NEL, MJ/kg TS 6,7 6,5 0,05 

Reference: AFBI 
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Betydningen af græsmængde ved høsttidspunkt på 
køernes produktion (3) 

Produktionsresultater 

Tidlig høstet Sent høstet P-værdi 

EKM ydelse, kg EKM/ko/dag 26,9 24,8 NS 

Fedt + protein ydelse, kg/ko/dag 2,0 1,8 <0,001 

Tidlig høstet Sent høstet P-værdi 

EKM ydelse, kg EKM/ko/dag 26,9 24,8 NS 

Fedt + protein ydelse, kg/ko/dag 2,0 1,8 <0,001 

Græsoptagelse, kg TS/ko/dag 13,8 12,9 <0,001 

Mælk minus foder, pund/ko/dag 4,7 4,2  -  
Reference: AFBI 
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Betydningen af græsmængde ved høsttidspunkt på 
køernes produktion (4) 

Konklusion 

• Lavere fedt- og proteinydelse ved sent høsttidspunkt (4500 kg 
TS/ha) sammenlignet med tidligt høsttidspunkt (3500 kg TS/ha) 

• Højere græsoptagelse ved tidligt høsttidspunkt sammenlignet med 
sent høsttidspunkt 

 

 



Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på 

billedepladsholderen 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Erfaringer fra 
dansk case 

Foto: Torben Frandsen 
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Staldfodring med frisk græs – dansk case 
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Kg ts/ko/dag 

Afgræsning 950 kg ts pr. ko   -   MaksiGrass 1.650 kg ts pr. ko 
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Udnyttet græsvækst i kg ts pr. ha, inklusive slæt fra markerne  
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Standardkurve, kg TS pr. ha pr. dag 

Kg TS/ha/dag 
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Standardkurve, kg TS pr. ha pr. dag 

Kg TS/ha/dag 

Marker til staldfodring (50,2 ha) Marker anvendt til afgræsning (23,0 ha) 

8.350 kg ts pr. ha 6.800 kg ts pr. ha  
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Hvad koster staldfodring med frisk græs? 

Afgræsning + 1 slæt 5 slæt græsensilage Case med 150 køer 

Høstet udbytte, FEN 7.000 9.200 9.000 

Stykomkostning 

Handelsgødning 1.465 736 736 

Plastik 88 420 0 

Afgræsning + 1 slæt 5 slæt græsensilage Case med 150 køer 

Høstet udbytte, FEN 7.000 9.200 9.000 

Stykomkostning 

Handelsgødning 1.465 736 736 

Plastik 88 420 0 

Maskin- og arbejdsomkostninger 

Gødningsspredning 960 1493 1493 

Ensilering 885 5.390 0 

Afgræsning 349 0 0 

Maksigrass - staldfodring 0 0 3.725 

Afgræsning + 1 slæt 5 slæt græsensilage Case med 150 køer 

Høstet udbytte, FEN 7.000 9.200 9.000 

Stykomkostning 

Handelsgødning 1.465 736 736 

Plastik 88 420 0 

Maskin- og arbejdsomkostninger 

Gødningsspredning 960 1493 1493 

Ensilering 885 5.390 0 

Afgræsning 349 0 0 

Maksigrass - staldfodring 0 0 3.725 

I alt omkostning, kr. pr. ha 4.714 9.006 7.341 

- pr. FEN 0.67 0.98 0.82 
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Opsamling på staldfodring med frisk græs  

• Staldfodring med frisk græs giver mulighed for at fodre med store 
mængder frisk græs 

• Staldfodring med frisk græs har potentiale til højere 
mælkeproduktion end afgræsning 

• Sammenligningen til TMR er lidt mere tvetydig 

• Optimal græsmængde er 3.000-3.500 kg TS/ha ved høst 

• Minimal behandling af græsset ved høst giver det bedste resultat 

• Zero-grazer 

• Fokus på græsmarkens produktivitet og udnyttelse er en nøgle til 
øget fortjeneste 

 

 


