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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i efteråret 2019 fremsendt en bestilling til DCA om et notat der 

fokuseres på, hvordan økologiske kvægproducenter via management bedst kan forberede sin 

bedrift på de forskellige klimatiske forudsætninger, som der kan opstå.  

Styrelsen begrunder det med at afgræsning er et essentielt krav i økologien. Kravet om afgræsning 

bunder bl.a. i, at det indgår i dyrenes naturlige adfærd, opfylder dyrenes naturlige behov og 

bidrager til selvforsyningsgrad med foder. De klimatiske forhold kan i tørre somre medføre 

udfordringer med at opretholde afgræsning ved både at påvirke græsvæksten og sandsynligvis 

også græskvaliteten.   

LBST ønsker, at der i notatet fokuseres på følgende: 

 Valg af sort/art i græsmarken  

 Den daglige græsmarksstyring 

 Mulighed for selvforsyning selv i år med ekstremt tørt vejr 

 Optimeret brug af suppleringsfoder 

 Græskvalitet, og køernes udnyttelse heraf herunder fordøjeligheden.  

Med hensyn til græsmarksstyringen skal følgende afgræsningssystemer så vidt muligt inddrages: 

Storfold, rotation, herunder stribegræsning og holistisk afgræsning i forhold til produktivitet og 

græsningens varighed samt i forhold til emissionen af klimagasser. Desuden skal effekten af 

vedvarende græs så vidt muligt inddrages i denne sammenhæng.  

Endvidere ønsker LBST, at det inddrages, hvorvidt dyrenes forskellige krav til ernæring til 

henholdsvis malkekøer og opdræt kan udnyttes i græsmarksstyringen.  

Notatet skal også adressere udfordringer med afgræsning i år med perioder med meget nedbør.  
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1. Besvarelse 
1.1 Introduktion 

Bestillingen er begrundet med de udfordringer, der kan opstå i tørre somre, senest erkendt i 

vækståret 2018. Som afslutning er der desuden et ønske om også at belyse de forhold, der kan 

opstå ved meget våde år. I forbindelse med konkretisering af opgaven i projektgruppen blev det 

erkendt, at de to problemstillinger er så afvigende, at det ikke er muligt at dække begge aspekter, 

hvorfor der i indeværende notat udelukkende er fokus på tørre forhold.  

I besvarelsen opridses indledningsvis de normale forhold for økologisk mælkeproduktion i 

Danmark som udgangspunkt for at identificere effekten af tiltagende grad af tørke i 

afgræsningssæsonen for græsmarkens produktion og husdyrenes græsoptagelse. Mulighederne 

for bedriften – landmanden - til at undgå de negative følger af tørke afdækkes for tiltag før, under 

og efter en periode med tørke.    

Tørke er ikke en absolut situation, men et udslag af en periode med negativ vandbalance (nedbør 

– fordampning). Afhængig af en række forhold som f.eks. jordbund, afgrødeart og udviklingstrin vil 

afgrødevæksten på et givet tidspunkt ved vedvarende underskud blive påvirket og i ekstreme 

tilfælde vil afgrøden helt visne bort. I figur 1 er vist forholdet mellem fordampning og nedbør 

generelt for Danmark i de seneste 5 år (Oversigt Landsforsøg, 2019). 

 

 

Figur 1. Vandbalance i Danmark (Oversigt Landsforsøg, 2019)  
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Lokale afvigende nedbørsforhold kan ændre situationen på den enkelte bedrift i forhold til det 

generelle billede, ligesom bedriften aktivt kan reducere underskuddet ved at kunstvande. I 

Danmark er der tilladelse til vanding på 38% af arealet på de økologiske kvægbrug (ref. fra 

Kristensen, 2015). I dette notat indgår ikke overvejelser omkring brug af vanding som en faktor til 

at undgå negative effekter af et ”naturligt” vandunderskud. 

1.2 Den økologiske kvægbedrift 

Den økologiske kvægproduktion er karakteriseret ved at være baseret på store enheder og en 

besætning med en høj ydelse pr. ko, se tabel 1. Foderforsyningen er i betydeligt omfang baseret 

på græs, der udnyttes enten via afgræsning eller som ensilage fra de omkring 60% af bedriftens 

areal der er dyrket med græs.  

Tabel 1. Nøgletal for den økologiske kvægbedrift i Danmark (Danmarks Statistik). 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Køer, antal 155 163 168 157 169 179 186 
Ydelse, kg EKM pr 
årsko 8161 8385 8708 8790 9138 9241 9370 
Areal, ha pr ko 1,29 1,28 1,24 1,26 1,22 1,26 1,27 
Anvendelse, %        
-Korn 20% 17% 18% 17% 17% 22% 20% 
-Andre salgsafgrøder 2% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 
-Helsæd, majs 17% 20% 20% 19% 17% 15% 19% 
-Græs 61% 60% 58% 60% 63% 60% 57% 
-Andet 0% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 

        
Baseret på informationer fra en spørgeskema undersøgelse i 2016 blandt økologiske bedrifter 

fandt Kristensen (2016) at 41% af produktionen af græs på sædskiftearealet blev udnyttet via 

afgræsning, mens 80% af udbyttet på de vedvarende arealer kom fra afgræsning. Græsning er 

således en betydende størrelse i forhold til udnyttelsen af græsmarkerne.  

Året 2018 var præget af en længere periode med stort vandunderskud frem til starten af august 

(figur 1) som ud fra Lund (2019) primært har påvirket græsmarkens udbytte, ca. 1100 FE pr ha 

(20%) lavere end de omkring liggende år (tabel 2). En afledt effekt vil derfor være, at der er høstet 

mindre græs til ensilage, og dermed reduceret foderforsyningen den følgende vinter. 
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Tabel 2. Græsoptagelse for malkende køer og mælkeproduktion i afgræsningsperioden i forhold til 

forventet ydelse baseret på ydelsen i perioden før afgræsning, samt beregnet udbytte i 

afgræsningsmarken (Lund, 2019). 

 

 

I det følgende ses der nærmere på forhold omkring græsproduktion, fodring og styring af 

afgræsningen i år med tørke. Formålet er, at identificere elementer som landmanden kan anvende 

til forebyggelse og opfølgning på tørkesituationer. 

 

2. Græsproduktion 

2.1 Plantevækst under tørkestress 

Effekten af udtørring af kløvergræs og græs er undersøgt i tre forsøgsår (2013-15) i overdækket 

anlæg på AU-Foulum med to jordtyper, JB1 og JB4 (Andersen, 2017). I forsøget indgik Blanding 45 

(rødkløver, hvidkløver, alm. rajgræs og rajsvingel), Blanding 22 (hvidkløver og alm. rajgræs) samt 

alm. rajgræs og strandsvingel i renbestand, se tabel 3.  

Tabel 3. Resultater fra forsøg med tørke på udbytte i græs afhængig af jordtype og græsblanding 

(Andersen, 2017)

 



5 
 

 

Som gennemsnit af de tre forsøgsår var årsudbyttet ikke voldsomt påvirket af udtørring, idet den 

reducerede vækst i tørkeperioden blev helt eller delvist opvejet af større vækst senere, når 

tørkeperioden var slut – såkaldt kompensatorisk vækst. Det gjorde sig især gældende for 

kløvergræs blanding 22, hvor tabet i tørkeperioden blev fuldstændig opvejet af den 

kompensatoriske vækst. I blanding 45 var udbyttet kraftigst påvirket af udtørring i 2. og 3. slæt 

eller udtørring i både 1. og 3. slæt. De rene græsser udviste også kompensatorisk vækst, men var 

ikke i stand til at udligne tabet. For strandsvingel var årsudbyttet reduceret til 80-93 % og for alm. 

rajgræs til 74-96 % af det fuldt vandede. Ved længerevarende tørke er der under praktiske forhold, 

se tabel 2, registreret tilsvarende tab i årsudbyttet. 

Forsøg i Schweiz med overdækning i marken af rødkløver, hvidkløver, alm. rajgræs og cikorie viste 

udbyttereduktion på gennemsnitlig 75 % ved 10 ugers tørke i forhold til ikke overdækket med 

naturlig nedbør (Hofer et al., 2017). For bælgplanterne var udbyttenedgangen væsentlig mindre 

pga. kvælstoffiksering som forhindrede N-mangel i perioden. Til gengæld var den kompensatoriske 

vækst mindst for bælgplanterne, mens alm. rajgræs efter 6 ugers genvækst var i stand til at 

overkompensere med samlet set 53 % højere udbytte end i kontrollen.  

I Irland er ved induceret tørkestress fundet udbyttereduktion på 32 til 87 % i forbindelse med 

tørke, men også en hurtig genvækst når vandtilgængeligheden øgedes efter tørkeperioden, og 

derved var den registrerede effekt på årsudbyttet meget ringe (Finn et al., 2018). 

Samlet set tyder både danske og udenlandske resultater på, at der kan være en omfattende 

nedgang i græsproduktionen i de perioder tørken står på, men at den kompensatoriske vækst helt 

eller delvist vil opveje dette i forhold til årsudbyttet. Det gælder specielt ved tidlig tørke og for 

kløverrige blandinger.  

2.2 Afgrødekvalitet 

Kvalitetsparametre i den danske undersøgelse (Andersen 2017) var i mindre omfang påvirket af 

udtørring, dog ved den kraftige udtørring på JB1 var fordøjeligheden af organisk stof, råprotein og 

energikoncentration stigende med udtørring.  
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Tabel 4. Foderkvalitet i græs afhængig af tørke (Andersen, 2017) 

 

I Tyskland undersøgte Küchenmeister et al. (2013) effekten af tørkestress af seks bælgplanter i 

renbestand og iblandet alm. rajgræs på en række kvalitetsparametre, bl.a. protein og NDF. De 

fandt at forskelle imellem arterne var langt større end effekten af tørke på afgrødekvaliteten. Ud 

fra de to undersøgelser vurderes kvaliteten i mindre omfang påvirket af udtørring. 

 

3. Fodring og dyrenes produktion 

3.1 Den økologiske ration – sommer og vinter 

Den gennemsnitlige foderration 2017-2018 (Aaes, 2019) til økologiske malkende køer af stor race 

bestod af 65 % grovfoder på tørstofbasis hvoraf 77% bestod af græs/kløvergræs (ensilage eller 

frisk), 10% majsensilage, 12 % helsædsensilage og 1% halm. Derved udgør græs/kløvergræs 50% af 

totalrationen til økologiske køer af stor race. I konventionelle malkekvægsbesætning uden 

afgræsning er foderrationen i stor udstrækning identisk året rundt, hvorimod der er større 

variation i foderrationen mellem sommer og vinter for økologiske køer, da køerne afgræsser i 

sommerhalvåret. Det største indtag af frisk græs via afgræsning sker i maj måned, hvor 

græsproduktionen er størst, og falder derefter de følgende måneder som resultat af en lavere 

græsvækst i løbet af sommeren. Gennemsnitlig græsindtag i kg tørstof pr. dag fra april til oktober 

fremgår af tabel 5. Data i tabel 5 stammer dels fra foderplaner dels fra foderkontrol. Foderplaner 

udtrykker det forventede optage af græs ud fra bedste viden ved udarbejdelse af planerne. 

Foderkontrol er det faktiske optag af græs under afgræsning opgjort for sommer halvåret ud fra 

dyrenes produktion og optag af andet foder.  
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Tabel 5. Græsoptagelse ved afgræsning i økologiske besætningen, kg tørstof pr. ko dagligt, samt 

summeret for året (Aaes, 2019) 

       

Opgørelsen af Aaes (2019) viste desuden at frisk græsoptag via afgræsning erstatter primært 

græsensilage i foderrationen, men reducerer også andelen af majs og helsædsensilage med 2-3 % i 

forhold til vinterrationen. I 2017 udgjorde græs/kløvergræs (både frisk og ensilage) 54-58% af 

totalrationen i maj-august. I 2018, hvor græsoptagelsen var lavere i juni, juli og august som 

resultatet af tørken blev der primært suppleret med ekstra græsensilage samt helsæds-ensilage 

for at opretholde foderoptagelsen, som dermed ikke var reduceret gennem tørkeperioden. 

Grovfoderandelen til de økologiske køer er typisk en smule højere i maj-juni (67-68 %) end i 

vintermånederne (64-65 %).  

 

3.2 Foderniveau og produktion 

Det er almindeligt accepteret at køers mælkeproduktion afhænger af energioptagelsen og dermed 

foderoptagelsen (Jensen et al., 2015). Energioptagelsen afhænger af foderrationens indhold, 

sammensætning og fordøjelighed af det organiske stof. Fordøjeligheden af det organiske stof er 

altovervejende bestemt af NDF (Neutral Detergent Fiber) indholdet og fordøjelighed af denne. For 

græs øges NDF indholdet samtidig med at fordøjeligheden falder når udviklingstrinet (tid på året 

eller afgræsningshøjde) øges (Johansen et al., 2017). Mælkeproduktionen afhænger ligeledes af 

foderrationens indhold af næringsstoffer, især proteinindholdet (Hymøller et al., 2014; Alstrup et 

al., 2014). 

Under længerevarende tørke kan der forekomme reduceret foderoptagelse for græssende dyr 

pga. fodermangel. Reduceret foder/energi optagelse kan forhindres, hvis der er grovfoder (f.eks. 

ensilage) på lager, der kan anvendes til supplering, eller ved øget tildeling af (indkøbt) kraftfoder. 

Øget tildeling af kraftfoder kan være omkostningstung, og for økologisk kvægbrug vil 

kraftfoderanvendelse yderligere være begrænset af reglen om minimum 60% grovfoder, og 

tilgængeligheden til relevante økologiske fodermidler der kan erstatte eller supplere græs. 

Det er i afsnit 2 konkluderet, at foderkvaliteten (fordøjelighed og råprotein indhold) ikke påvirkes 

negativt ved tørke/udtørring. Derfor kan det antages, at tørke kun vil påvirke køernes produktion 

gennem reduceret fodertilbud og dermed reduceret foder- og energioptagelse, og ikke gennem 

ændret foderkvalitet (fordøjelighed og næringsstofsammensætning). 

Græsoptagelse ved afgræsning , malkende køer af stor race, kg tørstof daglige

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt sum året

Foderplaner bedrifter 30 31 30 31 31 30 31

2017 230 0,9 7,7 6,7 5,5 4,4 3,2 0,7 891

2018 240 1,7 7,2 5,5 3,5 2,7 2,9 1,5 765

Foder kontrol 2013 24 986

2016 14 949

2017 19 876

2018 16 730
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Ovennævnte responser på energi og næringsstoffer er velbelyst i litteraturen, hvorimod effekten 

af en periode med reduceret foderoptagelse og dermed mindre indtag af energi og næringsstoffer 

kun er sparsomt belyst. Effekten af reduceret foderoptagelse vil sandsynligvis afhænge af såvel 

længden af foderrestriktionen, som af køernes laktationsstadie (afstand fra kælvning). Yderligere 

er det tænkeligt, at effekten vil afhænge af om køerne har fri adgang til et fyldende foder som 

f.eks. halm, eller de fodres restriktivt idet de specifikke ernæringskrav herved bedre kan i møde- 

kommes til det enkelte dyr. 

Køer kan tilsyneladende tolerere en moderat reduktion i foderrationens energikoncentration ved 

overgang fra mobilisering til deponeringsfase uden reduktion i mælkeydelse (Bossen et al., 2009; 

Hymøller et al., 2014). Et forsøg med reduceret tid til afgræsning kombineret med restriktiv 

tildeling af foder på stald bevirkede en reduceret foderoptagelse og mælkeproduktion (Kristensen 

et al., 2007), og denne kombination kunne afspejle en afgræsningssituation med reduceret 

optagelse pga. tørke. Den direkte effekt af reduceret foderoptag som følge af manglende 

fodertilbud pga. tørke kan således forventes at følge de responser og funktioner, der findes ved 

staldfodring (Jensen et al., 2015). 

Eftervirkninger og laktationsstadie.  

Hvorvidt køerne efter ophør af en foderrestriktion når tilbage til den foderoptagelse og 

mælkeydelse, som ville have været forventet i en situation uden tørke og reduceret 

foderoptagelse er usikkert, idet sådanne eftervirkningerne efter en kortere eller længere tid med 

reduceret foderoptag er sparsomt belyst.  

En kraftig reduktion i energioptagelse ved at fortynde rationen med 60% halm (af tørstof) i 4 døgn 

reducerede ydelsen med 30 % uafhængigt af laktationsstadie, men køerne returnerede til tidligere 

ydelse i løbet af den første uge efter ’normal’ fodring, igen uafhængig af laktationsstadie (Bjerre-

Harpøth et al., 2012). Således havde en kort (4 dages) kraftig reduktion i energioptagelse ikke 

nævneværdige eftervirkninger på produktionen.  

Betydningen af ændret fodring for produktion undersøges ofte i overkrydsningsforsøg, f.eks. 

romerkvadrater eller ukomplette overkrydsningsdesign, og ofte med periodelængder på 3 uger. 

Huhtanen & Hetta (2012) undersøgte, hvorvidt der var overslæbningseffekter (eftervirkning) i 

overkrydsningsforsøg, der kunne påvirke de opnåede behandlingsresultater, sammenlignet med 

holdforsøg. Konklusionen var her, at overslæbning på foderoptagelse (tørstof) og 

mælkeproduktion er minimal, hvis behandlingerne ikke afviger mere end hvad der svarer til 

potentiale for 5 kg tørstofoptagelse pr. ko. pr. dag. Dette kan tolkes derhen, at der ikke er 

nævneværdig eftervirkning ved moderat til høj foderrestriktion i op til 3-4 uger, hvis det ikke sker i 

meget tidlig laktation.  

Dog pointerer Huhtanen & Hetta (2012), at eftervirkning kan forventes for køer i meget tidlig 

laktation. Dette betyder, at energikoncentration i ædelystfoder i tidlig laktation påvirker hele 

laktationen, hvilket også tydeligt blev påvist af Bossen et al. (2009). Friggens et al. (1998) fandt i et 

overkrydsningsforsøg, at køer, der var underfodret de første 13 uger af laktationen, efter skift 

opnåede samme tørstofoptagelse som køer på ’normal’ fodring gennem hele forsøget, men at 
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mælkeydelsen var reduceret. Så ved længere perioder med ’underfodring’ i tidlig laktation kan der 

forventes en reduceret mælkeydelse, når køerne kommer på ’normal’ fodring. 

Så konklusion for eftervirkninger er, at kortvarig (< uge) foderrestriktion ikke har nævneværdig 

eftervirkning, selv om reduktionen er alvorlig. Foderrestriktion op til 3-4 uger i senere laktation har 

tilsyneladende heller ikke alvorlig eftervirkning, hvis foderrestriktionen er moderat til høj 

(reduktion < 5 kg potentiel tørstofoptagelse pr. ko pr. dag). Foderrestriktion i meget tidlig laktation 

har derimod en betydelig eftervirkning på mælkeydelse i den resterende laktation. 

Opdræt 

Kvantitative angivelser i dette afsnit gælder for kvier af stor race, men effekter antages relativt, at 

kunne overføres til andre racer. 

For kvieopdrættet vil en foderrestriktion medføre lavere tilvækst. Dette gælder for både energi og 

protein. En foderrestriktion før ikælvning medfører dermed, at ikælvning bør udsættes til kviens 

vægt og udvikling er passende (ca. 55 % af udvokset vægt), og kvien vil således få en højere 

kælvningsalder. Hvis tilvæksten ikke reduceres til under 600 g/dag, forventes det ikke, at kviens 

mælkeproduktion som ko vil blive påvirket, forudsat uændret kælvningsvægt. Hvis tilvæksten 

falder til under 600 g/dag før puberteten, forventes et lavere potentiale for mælkeproduktion 

(Sejrsen et al., 2000). Når foderrestriktionen ophører, kan der forventes en kompensatorisk vækst 

efterfølgende. Meget høj (over 1000 g/d) tilvækst fra fravænning til pubertet kan reducere kviens 

senere mælkeproduktion. En høj tilvækst efter puberteten er indtruffet, f.eks. som følge af 

kompensatorisk tilvækst i denne periode, vil ikke påvirke kviens senere mælkeydelse negativt. 

Foderrestriktion i kviens drægtighedsperiode vil medføre lavere tilvækst i perioden med 

foderrestriktion, og vil betyde en lavere kælvningsvægt med forventet lavere mælkeydelse i 1. 

laktation (Heinrichs & Heinrichs, 2011). Ligeledes kan kalvens fødselsvægt blive reduceret  af 

nedsat energiforsyning under drægtigheden Kamal et al., 2014). Hvis drægtige kvier efter 

underfodring har en tilstrækkelig land periode med ’normalt’ foder inden kælvning, vil de kunne 

opnå normal vægt ved kælvning via den kompensatoriske vækst i perioden efter nedsat tilvækst, 

men trods normal kælvningsvægt øges mælkeydelsen ikke (Ingvartsen et al., 1995). Generelt kan 

der forventes en negativ effekt på ydelsespotentiale hvis tilvæksten har været under 600 g/dag i 

en længere periode for stor race (Vestergaard et al., 2010). 

 

4. Afgræsningssystemer 

Afgræsningen kan foregå i forskellige systemer, hvor den grundlæggende forskel er, hvor lang tid 

der går mellem hver afgræsning. Der sondres typisk mellem to systemer, kontinuerlig og rotation, 

hvor der indenfor begge er varianter af belægning ved afgræsning, opholdstid på arealet ved hver 

benyttelse og hviletid mellem benyttelsen. Hertil kommer at der ofte er en kombination af slæt og 

afgræsning over sæsonen på samme areal. Desuden kan der være forskel i hvor stor andel af 

græstilbuddet der udnyttes ved hver afgræsningsrunde, f.eks. vil der ved rotation efter 

principperne for holistisk afgræsning (https://www.savory.global/holistic-management) være en 
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lavere udnyttelse end i de typisk rotationssystemer. Holistisk afgræsning er desuden karakteriseret 

ved en relativ lang periode mellem benyttelse af arealet og med en kort benyttelsestid kombineret 

med mange dyr pr areal under benyttelsen.  

Overordnet kan der forventes samme animalske produktion uanset system (Delagarde et al., 

2011), dog således at viden herom ved holistisk afgræsning er til diskussion (Nordborg, 2016). 

Effekten af tørke afhængig af system er ikke belyst forsøgsmæssigt. Fordampningen afhænger bl.a. 

af bladindekset, hvor der f.eks. ved beregninger af vandingsbehovet skaleres med en faktor op til 

1,1 ved bladindeks stigende fra 1 til 5 ved beregning af potentiel fordampning 

(https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/vanding/sider/pl_11_618.aspx).  

Det vil umiddelbart betyde en lidt højere potentiel fordampning fra arealer med 

rotationsgræsning, idet bladindekset ved kontinuert afgræsning vil være 2-3 mod 5 eller højere i 

folde med genvækst efter afgræsning i rotationssystemer (Delagarde et al., 2011a). Endvidere vil 

rodudviklingen være mindre i systemer med kontinuert afgræsning (Weaver, 1950; Lodge & 

Murphy, 2006), hvilket betyder, at en mindre del af jordens vandindhold kan udnyttes af 

planterne.  Ved holistisk afgræsning, med en lavere udnyttelse af græsvæksten og en længere 

varighed af græsarealerne, kan der argumenteres for en højere tolerance for tørke pga. øget 

indhold af organisk stof og dermed højere vandbinding (Nordborg, 2016), samt dybere 

rodudvikling, når græsserne har lange genvækstperioder. Den kvantitative effekt under danske 

forhold er dog ikke belyst. 

4.1 Management af afgræsning 

Uanset system så er målet at sikre en balance mellem det daglige tilbud af græs og dyrenes optag 

og krav til næringsstofindhold og fordøjelighed (Wilkinson et al., 2019). I situationer med 

afvigende græstilbud – såvel mængde som kvalitet – har landmanden nogle muligheder for at 

tilpasse afgræsningen ved at regulere på arealet pr. dyr eller dyrenes optag af græs (Kristensen et 

al., 2003) idet målsætningen under danske forhold er at opretholde den daglige 

mælkeproduktionen pr. ko.  

Den daglige styring under tørke – management. 

I det følgende diskuteres metoder til daglig styring af afgræsning i en periode med tørke. Der er 

ikke i litteraturen fundet forsøg, der direkte understøtter dette, hvorfor nedenstående er baseret 

på de foregående afsnit samt den viden der generelt er omkring dyrenes produktion (Wilkinson et 

al., 2019), suppleringsfoder (Bargo et al., 2003) og græsvækst (Delagarde, et al., 2011a, b) ved 

afgræsning samt principper for styring af afgræsning i systemer med en kombination af afgræsning 

og staldfodring (Kristensen et al., 2003).    

Direkte forebyggende tiltag er kun i begrænset omfang muligt, ud fra kravet om en løbende 

balance mellem vækst og optag. I systemer med rotation vil det være muligt at øge hviletiden og 

herved trække på en ”opsparing af græs på marken” til at imødegå kortere perioder med nedsat 

græsvækst. Tiltaget giver dog ikke mere græs, men det giver mulighed for at øge perioden med 

græs af tilstrækkelig kvalitet med en til to uger, kombineret med et reduceret græsoptag, hvilket 
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kan reducere kravet til kvaliteten af suppleringsfoderet i forhold til en større reduktion i dagligt 

græsoptag. 

Inddragelse af arealer med græs der var planlagt til ensilering vil kunne øge udbuddet af græs pr. 

dyr når den daglige vækst i græsset er nedsat. Dette tiltag vil på nogle bedrifter dog ikke være 

muligt pga. af beliggenhed af markerne i forhold til stalden, hvortil køerne skal have adgang i 

forbindelse med malkning og fodring. En udvidelse af afgræsningsarealet, på bedrifter hvor dette 

er muligt, vil kunne sikre en forsat optimal intensitet i afgræsningen således at potentialet for 

genvækst ved ophør af tørke fastholdes, og årsudbyttet ikke reduceres, forudsat 100% 

kompensatorisk vækst. Ved lavere kompensatorisk vækst vil denne løsning dog betyde at der 

høstes mindre græs til den kommende vinterperiode. 

Øget tildeling af supperingsfoder skal ideelt set erstatte græs i forhold til foderværdien, herunder 

sikre koens regulering af den daglige foderoptagelse ved tildeling efter ædelyst.Der er dog 

begrænsninger i type og mængde samt varighed af suppleringen, som omtalt tidligere. I 

situationer med meget lav græsvækst kombineret med øget suppleringsfodring, vil ophold på græs 

kunne øge tildelingen af næringsstoffer til marken, i forhold til græsoptaget, via dyrenes afsætning 

af gødning (Oudshoorn et al., 2008). Herudover vil ophold på græs samtidigt med en sparsom 

græsvækst betyde at koen vil afgræsse de nye skud i et omfang så potentialet for genvækst bliver 

reduceret (dødbidning af græsmarken). 

I sådanne situationer vil det være en fordel at reducere opholdstiden på græsmarken til mindre 

end foreskrevet i de økologiske regler på mindst 6 timer dagligt, idet maksimal græsoptagelse ved 

lavt tilbud opnås ved 3-4 timer daglig ophold i marken (Delagarde et al., 2011b). I situationer med 

meget begrænset græsvækst kan udeopholdet med fordel enten kunne helt udelades eller 

afgrænses til et mindre areal således at dødbinding undgås på de øvrige græsarealer for at sikre 

hurtigst mulig genvækst, når der kommer nedbør. 

Reduktion i foderbehovet kan ske ved at reducere antal af dyr eller at acceptere en lavere 

produktion pr. dyr. Det kan være aktuelt for opdræt i en periode at reducere tilvæksten, idet det 

vil være muligt via kompensatorisk tilvækst senere at sikre en tilstrækkelig tilvækst før kælvning. 

For køerne kan foderbehovet reduceres ved at golde køer i senlaktationen tidligere end planlagt, 

hvilket typisk vil halvere det daglige energi behov. Denne løsning vil dog betyde en reel nedsat 

produktion, idet der ikke kan forventes en merydelse i næste laktation ved forlænget goldperiode 

ud over 6-8 uger (Sørensen et al., 1993). Slagtning af køer, der er planlagt udsat i indeværende 

laktation kan fremrykkes, hvilket ligeledes vil reducere besætningens mælkeproduktion og typisk 

indtægten fra salget af koen, idet slagteværdien øges med vægt og fedningsgrad. 

 

5.1 Forebyggende tiltag 

Valg af arter i græsmarken 

Græsmarkerne til slæt og afgræsning på både økologiske og konventionelle brug består typisk af 

flere forskellige arter af både græsser og bælgplanter. Den mest anvendt frøblanding (Blanding 22) 
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til afgræsning i både økologiske og konventionelle kvægbesætninger består af 85 % alm. rajgræs 

(middeltidlig og sildige sorter) og 15 % hvidkløver (Frandsen & Bertelsen, 2018). Alm. rajgræs har 

en høj foderværdi sammenlignet med andre græsarter og er derfor den mest anvendte græsart til 

både afgræsning og slæt. Brugen af middeltidlig og sildige sorter i afgræsningsblandinger sikrer en 

jævn vækst gennem hele sæsonen under gode dyrkningsforhold. Hvidkløver er den bælgplanteart, 

der er mest velegnet til afgræsning, da den trives godt ved hyppig afgræsning/høst pga. 

vækstmønsteret, hvor stænglerne gror langs jordoverfladen, mens den i systemer med en stor 

græsmængde før udnyttelse har sværere ved at konkurrere da græsset skygger for hvidkløveren. 

Økologiske frøblandinger, der udelukkende bruges til slæt, indeholder typisk rødkløver, der har et 

højere udbyttepotentiale end hvidkløver pga. dens oprette vækst, og ud over alm. rajgræs kan der 

indgå hybridrajgræs eller rajsvingel. Hybridrajgræs er en krydsning mellem alm. rajgræs og 

italiensk rajgræs, mens rajsvingel er en krydsning mellem rajgræs (alm. eller italiensk) og svingel 

(strand-, eng- eller rødsvingel). Hybridrajgræs og rajsvingel har begge ofte et højere udbytte end 

alm. rajgræs, men ofte er fordøjeligheden og dermed foderværdien lavere, men der er stor 

variation mellem sorterne afhængig af hvordan krydsningen er lavet.  

Alm. rajgræs er meget tørkefølsom (Peeters et al., 2019) og er derfor ikke velegnet til tørre 

områder og til at modstå tørke. Andre græsarter som timote, engsvingel og engrapgræs, der 

anvendes i mere permanente afgræsningsblandinger er ligesom alm. rajgræs tørkefølsom. 

Rødsvingel, der i dag bruges i enkelte blandinger til afgræsning, er mere tørketolerant end de 

øvrige anvendte græsarter, men er dårlig til at konkurrere med andre arter i en blanding. 

Rødsvingel i ren bestand har et lavt udbyttepotentiale og foderværdien er for lav til brug for 

afgræsning til højtydende malkekøer. Strandsvingel og hundegræs er meget tørketolerante 

græsarter, da de har et stort og dybt rodnet sammenlignet med andre græsarter. De er dog ikke 

særlig velegnet til ren afgræsning, men er velegnet til slæt, og kan også indgå i blandinger til brug 

for kombineret slæt og afgræsning. Foderværdien af strandsvingel og hundegræs er ofte en del 

lavere end for alm. rajgræs, da de har en lavere fordøjelighed.  

Både hvidkløver og rødkløver kan tolerere tørke i større udstrækning end alm. rajgræs (Peeters et 

al., 2019). Lucerne er den bælgplanteart, der er bedst velegnet til at modstå tørke, da dens dybe 

pælerod kan nå en dybde på 8 meter (Moser og Jennings, 2007). Lucerne er ikke velegnet til 

afgræsning, da den ikke kan tolerere hyppig afgræsning/høst, men kan indgå i slæt-blandinger, 

hvor der ikke tages mere end tre slæt pr. år.  

Til afgræsningssystemer for højtydende malkekøer er der umiddelbart ikke nogle gode alternativer 

til de arter, der anvendes i dag, da mere tørketolerante græsser og bælgplanter ikke egner sig til 

afgræsning.  

På arealer til slæt vil man kunne anvende mere tørketolerante græsarter så som strandsvingel og 

rajsvingel (strandsvingel-type), men ulempen herved er at foderværdien ofte er lavere. En anden 

strategi kan være at benytte slæt-blandinger med en større andel tidlige sorter af alm. rajgræs, der 

giver et større udbytte i første slæt, hvor risikoen for tørke ofte er lavere end om sommeren, men i 

år uden tørke vil disse typer af græsblandinger give et mindre totaludbytte over hele sæsonen, og 

er generelt mindre egnede til kombination med afgræsning. 
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5. Konklusion 

Der kan være en betydelig nedgang i den daglige græsproduktionen i perioder med tørke, men   

den kompensatoriske vækst i perioden herefter kan helt eller delvist opveje dette i forhold til 

årsudbyttet. Omfanget af den kompensatoriske vækst må antages at afhænge af tidspunkt for 

tørke i sæsonen, varigheden af tørke og græsmarkens botaniske sammensætning, samt af hvorvidt 

græsvæksten i marken er beskadiget ved afgræsning i perioden med tørke.  

Ved samme jordtype, botanisk sammensætning af græsset og græsarealet alder må effekten af 

tørke antages at være uafhængig af afgræsningssystem. 

Til afgræsningssystemer for højtydende malkekøer er der umiddelbart ikke nogle gode alternativer 

til de arter, der anvendes i dag, da mere tørketolerante græsser og bælgplanter ikke egner sig til 

afgræsning. På arealer til slæt vil man kunne anvende mere tørketolerante græsarter så som 

strandsvingel og rajsvingel (strandsvingel-type), men ulempen herved er at foderværdien ofte er 

lavere. En anden strategi kan være at benytte slæt-blandinger med en større andel tidlige sorter af 

alm. rajgræs, der giver et større udbytte i første slæt, hvor risikoen for tørke ofte er lavere end om 

sommeren, men i år uden tørke vil disse typer af græsblandinger give et mindre totaludbytte over 

hele sæsonen, og er generelt mindre egnede til kombination med afgræsning. 

Foderkvaliteten påvirkes ikke ved tørke. Derfor kan det antages, at tørke kun vil påvirke køernes 

produktion gennem reduceret fodertilbud og dermed reduceret foder- og energioptagelse, og ikke 

gennem ændret foderkvalitet.  

Den direkte effekt af reduceret foderoptag som følge af manglende fodertilbud pga. tørke kan 

således forventes at følge de responser og funktioner, der findes ved staldfodring. Eftervirkninger 

på mælkeproduktionen af kortvarig (< 1 uge) foderrestriktion er begrænset, og foderrestriktion op 

til 3-4 uger i sen laktation har tilsyneladende heller ikke alvorlig eftervirkning, hvis foderrestriktion 

er moderat. Derimod vil selv mindre, længerevarende foderrestriktion i tidlig laktation have en 

betydelig eftervirkning på mælkeydelse i den resterende laktation. 

Opdræt vil normalt kunne kompensere for en kortere periode med foderrestriktion ved øget 

tilvækst efterfølgende, dog må der forventes en negativ effekt på ydelsespotentiale, hvis 

tilvæksten i en længere periode har været reduceret.  

I situationer med meget begrænset græsvækst kan udeopholdet med fordel enten helt udelades 

eller afgrænses til et mindre areal, således at dødbinding undgås på de øvrige græsarealer for at 

sikre hurtigst mulig genvækst når der kommer nedbør. Herudover kan reduktion i besætningens 

foderbehovet ske ved at reducere antal af dyr ved fremskyndet goldning, slagtning af udsætterdyr 

eller foderrestriktioner til sen lakterende køer og opdræt. 
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