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Forord 
Denne rapport afslutter projekt ”Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland”, som 

blev finansieret af en bevilling fra NIS Grønlands Forskningsråd. Projektet udspringer af arbejdet 

omkring klimatilpasningsredegørelsen for landbrugserhvervet i Grønland (Lehmann et al., 2017) 

samt arbejdet omkring en synteserapport for den fremtidige udvikling af landbrugserhvervet i Grøn-

land (Bojesen og Olsen, 2019).  

En særlig tak skal lyde til den tidligere dyrlæge i Sydgrønland Inge Olsen og fagkonsulent Aqqa-

looraq Frederiksen fra konsulenttjenesten for landbrug i Sydgrønland for at støtte projektet og 

hjælpe med indsamling af foderprøverne. Tak til fåreholderne for at stille foderprøverne til rådighed 

for projektet.  

Foulum, februar 2021. 

 

Forsidefoto: Luftfoto af fåreholdersteder og arealer til dyrkning af grovfoder i Sydgrønland (Foto: 

Jesper O. Lehmann). 
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Baggrund for projektet 
Projektet har to forskellige baggrunde. Den første er, at landbrugsproduktionen i Sydgrønland ho-

vedsagligt er bygget op omkring en husdyrproduktion, hvor fåreavlen er langt den vigtigste. Figur 1 

viser antallet af slagtede lam, får, rensdyr og kvæg i Grønland, og her har der været et støt fald i an-

tallet af slagtelam siden 2012. Samtidig er den gennemsnitlige slagtevægt hos lam slagtet af slagte-

riet Neqi A/S faldet med 3,2 kg fra 2010 til 2015 (Figur 2), hvorefter den dog steg i 2016 og faldt i 

2017 til omkring gennemsnittet for perioden 2010-2017. Sammenlagt betyder det, at den grønland-

ske produktion af lammekød er faldet over den seneste årrække.  

Faldet kan skyldes flere ting, fordi fåreavlen i Sydgrønland er baseret på en vinterperiode på stald, 

og en sommerperiode på fjeldet, hvor hovedparten af lammenes vækst foregår. Lammenes vækst og 

overlevelse på fjeldet skyldes en række naturgivne betingelser, men lammenes størrelse og sundhed, 

når de lukkes ud, vil være en faktor for overlevelse og tilvækst. I Grønland er fårene på stald fra pe-

rioden umiddelbart før bedækning ind til umiddelbart efter læmning, og derfor foregår hele drægtig-

hedsperioden på stald. Her vil en optimal fodring af fårene være afgørende for, at flest mulige lam 

fødes, og at flest mulige af dem er så sunde og stærke som muligt.  

I Grønland har man ikke haft tradition for regelmæssige analyser af kvaliteten af det hjemmedyr-

kende grovfoder, som er en afgørende bestanddel af fårenes vinterfoder. De få analyser, som er fo-

retaget, er baseret på en såkaldt NIR-analyse foretaget i Danmark, men den forudsætter, at grovfo-

deret minder om dansk grovfoder, da NIR-kalibreringen er baseret på dansk grovfoder. I nærvæ-

rende projekt vil grovfoderet blive analyseret med den noget dyrere men mere nøjagtige kemiske 

metode. Projektet bidrager derfor til, at fåreholderne kan optimere vinterfodringen og sikre en kor-

rekt næringsstofforsyning med henblik på at producere sunde og levedygtige lam, som kan lukkes 

ud på fjeldet. 

 
Figur 1. Antal slagtede lam, får, rensdyr og kvæg i Grønland. Kilde: Grønlands Statistik. 
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Den anden baggrund er, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i 2016 i ESU-

redegørelsen for landbrugets økonomi opgjorde, at 52 % af fåreholdernes omkostninger går til ind-

køb af vinterfoder og gødning til dyrkning af vinterfoder. Fåreholderne bruger derfor rigtig mange 

penge på indkøb af vinterfoder, men det vinterfoder er nødt til at matche og supplere næringsstof-

ferne i det hjemmedyrkede grovfoder, hvis ikke fåreholderne skal risikere at købe det forkerte vin-

terfoder. Samlet bidrager projektet derfor med viden, som kan understøtte en optimal vinterfodring 

på baggrund af hjemmedyrket grovfoder og indkøbt vinterfoder, som kan supplere manglende næ-

ringsstoffer i grovfoderet. 

Formål 
Projektets hovedformål et at undersøge den ernæringsmæssige kvalitet af det hjemmedyrkede grov-

foder i Sydgrønland, og målet er, at det skal understøtte og bidrage til en optimal næringsstofforsy-

ning i den grønlandske husdyrproduktion. 

  

 
Figur 2. Lammenes gennemsnitlig slagtevægt. Kilde: Data fra Neqi A/S (slagteriet) opgjort af Lehmann et 
al., 2020. 
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Metode 
Der er indsamlet i alt 14 ensilageprøver af grovfoderet fra 6 forskellige fåreholdersteder. Alle steder 

blev der anvendt ensilering af afgrøden i rundballer med plastic – herefter defineret som wrapballer. 

Hver prøve er fra en wrapballe der repræsenterer én mark og er udtaget med et standard ensilage-

spyd fra forsøgværktøj.dk. Prøverne blev udtaget i ugerne 38-39 i 2019 af en medarbejder fra Aar-

hus Universitet i samarbejde med den enkelte fåreholder og Konsulenttjenesten for Landbrug repræ-

senteret ved fagkonsulent Aqqalooraq Frederiksen.  

Fåreholdersteder med udtagne prøver 
De 6 fåreholdersteder, hvor der er udtaget ensilageprøver af wrapballer, ligger i områderne omkring 

Qassiarsuk, Tasiusaq, Qorlortukasik, Sønder Igaliku, Eqaluit og Upernaviarsuk. En planlagt prøve-

tagning ved Igaliku måtte opgives på grund af dårligt vejr. De 6 fåreholdersteder havde hver en be-

sætning på 360 til 630 moderfår inklusive gimmerlam. To fåreholdersteder havde derudover en be-

sætning med kvæg og 5 en eller flere heste. Ifølge fagkonsulent Aqqalooraq Frederiksen har der si-

den 2007 været tørre somre, som har påvirket grovfoderproduktionen negativt, hvorfor flere har 

måttet slagte en del moderdyr. De fleste fåreholdersteder opbevarerede wrapballerne udendørs med 

undtagelse af et sted, hvor de stod i en lade. 

Prøvetagning og dataindsamling 
Boreprøverne af wrapballerne blev udtaget ved at bore cirka 50 cm ind i wrapballen for at sikre et 

repræsentativt udsnit af ballen. Boringen blev foretaget fra ballens runde side for at bore igennem 

alle ballens lag. Prøverne blev efterfølgende nummereret, pakket ned enkeltvis og frosset ned for at 

kunne transporteres og opbevares frem til analysetidspunktet i laboratoriet hos Aarhus Universitet.  

Minimum én wrapballe fra hver mark blev vejet med en vægt hængende fra traktorens frontlæsser, 

som efterfølgende blev brugt til estimering af udbyttet på prøveudtagningsmarkerne. På ét fårehol-

dersted var det ikke muligt at veje wrapballer. Derudover blev der indsamlet oplysninger om:  

 Marken (anlægstidspunkt, nuværende plantebestand, placering) 

 Gødning (gødningstype, gødningstidspunkt, gødningsmængde per ha) 

 Høst (tidspunkt for slåning og wrapning, samt om afgrøden var vendt inden wrapning) 

 Andet (evt. vanding, brug af husdyrgødning, kalkning m.m.) 

  
Figur 3. Opbevaring af wrapballerne (Foto: H.M-L. Andersen). 
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Laboratorieanalyser 
Alle prøverne er analyseret på laboratoriet hos Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. 

Analysemetoderne svarer til de anbefalinger, der gives i NorFor rationsvurderingssystemet (Åker-

lind et al., 2011). De kemiske analyseresultater er afrapporteret som andel af tørstof, bestemt ved 

tørring ved 60 oC. Aske blev bestemt ved forbrænding ved 525 grader i 6 timer. Proteinindholdet 

(råprotein) blev bestemt som 6.25 x N, hvor N (kvælstof) var bestemt ved Dumas metoden. Neutral 

detergent fiber (NDF) blev bestemt efter kogning i 1 time i en pH neutral detergent detergent opløs-

ning inkl. natriumsulfit og termostabil amylase, og afrapporteret som askefrit NDF. Fordøjeligheden 

af organisk stof blev bestemt in vitro ud fra den ikke opløste organiske rest efter inkubering i vom-

væske-buffer i 48 timer efterfulgt af inkubering i pepsin-HCL i 48 timer. Den målte fordøjelighed 

kan omregnes til fordøjelighed af organisk stof i får, ved ligningen Fordøjelighed hos får (% af or-

ganisk stof) = 4,10 + 0,959 (in vitro fordøjelighed af organisk stof, %). Mineralindholdet blev be-

stemt ved ICP (induktiv koblet plasma) metoden. 

  

  
Figur 4. Vejning og prøveudtagning (venstre) samt den anvendte vægt (Foto: H.M-L. Andersen).  
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Resultater 
Bilag 1 viser en række baggrundsinformationer om prøveudtagningsmarkerne baseret på svar fra 

den enkelte fåreholdere. Generelt nævnte fåreholderne, at sommeren 2019 havde været meget tør, 

men der var dog kun én mark (prøve nr. 4), som var blevet vandet. Marken er sandet jord, og der 

var tildelt maksimalt 80 mm vand i alt, mens prøveudtagningsmark nr. 2 i modsætning lå i et meget 

fugtigt / moset område.  

Ingen af prøveudtagningsmarkerne har fået tildelt husdyrgødning i 2019, mens to fåreholdere (nr. 2 

og 3) nævnte, at markerne havde fået husdyrgødning i 2010, og et fåreholdersted (nr. 4) nævnte, at 

markeren ikke have fået husdyrgødning de seneste to år. Fåreholdersted 1 nævnte, at de normalt til-

deler 10 t kalk per ha ved anlæggelse af græsmarken og efterfølgende 3-4 t per ha per år. Markerne 

på fåreholdersted nr. 4 var ikke kalket for nyligt, mens fåreholdersted 3 ikke havde tildelt kalk.  

Grovfoderets indhold af næringsstoffer 
Tabel 1. Indhold af tørstof, aske, protein og fibre samt fordøjelighed af organisk stof i ensilage. 

Fårehol-
dersted 

Prøveud-
tagnings-

mark 

Tørstof, 
% 

Indhold i tørstof Fordøjelighed, % af OM 

Aske, % Råprotein, % NDF,  % In vitro In vivo 

1 

1 64,7 5,7 12,9 54,0 64,3 66,0 

2 54,3 4,7 7,0 53,2 69,4 70,9 

3 66,6 4,2 7,7 49,9 70,1 71,5 

2 

4 48,3 23,4 9,3 42,7 69,2 70,6 

5 41,8 3,9 9,0 52,9 67,4 68,9 

6 38,2 4,0 9,8 55,9 67,7 69,2 

3 
7 39,0 5,9 10,3 54,3 65,5 67,1 

8 52,3 6,7 9,1 48,4 67,9 69,4 

4 
9 66,1 6,8 10,0 50,0 67,9 69,5 

10 62,4 5,3 5,5 50,9 69,1 70,6 

5 
11 45,6 6,3 9,7 49,7 65,2 66,9 

12 41,5 5,4 11,4 50,1 68,8 70,3 

6 
13 39,0 6,5 14,1 50,7 70,8 72,2 

14 36,4 4,8 8,0 56,8 67,3 68,9 

Minimum 36,4 3,9 5,5 42,7 64,3 66,0 

Gennemsnit 49,7 6,7 9,6 51,4 67,9 69.4 

Maximum 66,6 23,4 14,1 56,8 70,8 72.2 

Sammenligning med NorFors standardværdier fra Norge ved tre fordøjeligheder*  

Blandingseng, middel 32,5 7,0 15,7 51,1 

 

72,3 

Blandingseng, lav 32,0 6,8 15,0 53,8 67,9 

Blandingseng, meget lav 31,6 6,4 14,0 56,7 62,5 

OM: Organisk stof = tørstof – aske. NDF: Neutral Detergent Fibre. 
*http://feedstuffs.norfor.info 
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Tabe1 1 og 2 viser wrapballernes indhold af næringsstoffer sammenlignet med NorFors (se 

http://feedstuffs.norfor.info) standardværdier for norsk blandingseng med tre forskellige fordøjelig-

heder af organisk stof. Generelt er der en stor variation, hvor prøve nr. 4 dog har et markant højere 

indhold af aske. Afvigelsen er så markant, at prøvens målte værdier skal tages med forbehold. Ind-

holdet af tørstof ligger generelt meget fint, og fibre på et forventet højt niveau. Fordøjeligheden 

svinger fra meget lav til middel og afspejler indholdet af fibre (højt indhold af fibre giver lav fordø-

jelighed). Fordøjeligheden er en indikator for indholdet af energi. På nær to prøver ligger indholdet 

af råprotein meget lavt.   

Ligeledes er der en betydelig variation i indholdet af makro- og mikromineraler (Tabel 2), selv hvis 

prøve nr. 4 med det høje askeindhold fraregnes. I forhold til de norske standardtal spænder værdi-

erne fra noget lavere til noget højere, men der er ikke umiddelbart noget mønster på tværs af mine-

ralerne, da der selv inden for det samme fåreholdersted er en betydelig variation.  

Tabel 2. Ensilagens indhold af makro- og mikromineraler. 

Fårehol-
dersted 

Prøveud-
tagnings-

mark 

Indhold i g / kg tørstof Indhold i mg / kg tørstof 

Na Mg P K Ca Mn Fe Cu Zn Se 

1 

1 0,12 1,42 3,38 21,50 3,70 259 99 5,81 41,0 0,023 

2 0,35 0,90 1,76 17,40 4,03 158 73 2,55 17,4 0,065 

3 0,35 1,02 1,57 15,20 3,65 162 64 2,43 40,3 0,033 

2 

4 0,26 1,81 1,87 15,30 3,58 145 5.800 2.295,4 781,6 0,330 

5 0,15 1,42 2,02 11,60 3,24 118 235 42,11 35,2 0,058 

6 0,22 1,18 2,25 14,80 2,35 107 87 6,23 20,0 0,016 

3 
7 0,28 1,32 2,28 23,30 3,31 100 126 8,42 40,7 0,025 

8 0,26 1,90 2,19 20,80 5,70 396 228 4,70 28,1 0,055 

4 
9 2,93 2,80 2,70 22,70 5,48 132 148 4,54 38,4 0,043 

10 0,68 3,14 1,59 8,30 5,46 49 101 3,45 43,0 0,033 

5 
11 0,36 1,42 2,23 17,00 3,92 522 668 4,28 52,8 0,206 

12 0,30 1,93 2,70 19,20 4,79 109 90 6,29 38,5 0,042 

6 
13 0,71 1,70 4,19 22,20 3,66 116 277 4,75 82,5 0,009 

14 0,63 1,30 2,82 18,20 3,28 170 72 6,19 40,5 0,014 

Minimum 0,12 0,90 1,57 8,30 2,35 49 64 2,43 17,4 0,009 

Gennemsnit 0,54 1,66 2,40 17,68 4,01 181,6 576 171,23 92,9 0,068 

Maximum 2,93 3,14 4,19 23,30 5,70 522 5.800 2.295,4 781,6 0,330 

Sammenligning med NorFors standardværdier fra Norge ved tre fordøjeligheder** 

Blandingseng, middel 1,8 1,9 3,1 24 4,4 71 224 5,7 35 0,090 

Blandingseng, lav 1,3 1,9 2,8 21,7 4,4 80 253 6,7 34 0,110 

Blandingseng, meget 
lav 

0,8 1,8 2,6 19,4 4,4 95 330 6,3 33 0,090 

* http://feedstuffs.norfor.info 

 

  

http://feedstuffs.norfor.info/
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Grovfoderudbytte 
Tabel 3 viser de enkelte fåreholderes optælling af udbyttet i antal baller, som efterfølgende er koblet 

til areal og vejning af ballen, hvor det var muligt. Udbyttet i tørstof per ha er beregnet ud fra tørstof-

procenten for den enkelte prøve i Tabel 3. Bemærk den store variation i udbyttet.  

 

  

Tabel 3. Græsudbytte ved ensilering i 2019 på de 14 prøvemarker fra 6 forskellige fåreholdersteder. 

Fårehol-
dersted 

Prøveud-
tagnings-

mark 
Areal, ha 

Baller / ha, 1 
slæt per år 

Vægt per balle Kg tørstof 
per ha 

Kg Kg tørstof 

1 

1 2,0 9,5    

2 1,0 33,0 400 217 7.170 

3 1,1 16,0 360 240 3.838 

2 

4 2,5 20,0 530 256 5.115 

5 0,6 25,5 470 196 5.010 

6 0,7 24,3 450 172 4.178 

3 
7 1,7 10,4 570 223 2.314 

8 0,9 13,5 550 288 3.885 

4 
9 1,0 9,0 490 324 2.914 

10 3,5 10,0 510 318 3.181 

5 
11 1,0 9,0    

12 2,7 6,0    

6 
13   450 175  

14  6,5 400 146 946 

Minimum 6,0 360 146 946 

Gennemsnit 14,8 471 232 3,855 

Maximum 33,0 570 324 7,170 
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Betydning for vinterfodringen af får 
Længden på den grønlandske vinter gør, at fårene typisk er på stald fra perioden umiddelbart før be-

dækning og frem til og med læmning. Herefter lukkes moderfår og lam ud på store naturområder 

frem til indfangning og slagtning hen på efteråret. Tabel 4 viser ændringen i normer for væsentlige 

næringsstoffer til moderfår i den periode i forhold til moderfårets egenvægt. Normerne forudsætter 

et normalt huld, hvor magre får fodres efter normer for en vægtklasse højere. Modsat gælder for 

fede får. 

Tabel 4. Normer for næringsstoffer til moderfår.* 

Vægt, kg 
Tilvækst, g / 

dag 

Forventet behov for indtag per moderfår 

Foder, kg TS 
Råprotein, g / dag 

(g / kg TS) 
Calcium, g / dag 

(g / kg TS) 
Fosfor, g / dag 

(g / kg TS) 

Vedligehold 

50 10 1,00 95 (95) 2,0 (2,0) 1,8 (1,8) 

60 10 1,10 104 (95) 2,3 (2,1) 2,1 (1,9) 

70 10 1,20 113 (94) 2,5 (2,1) 2,4 (2,0) 

80 10 1,30 122 (94) 2,7 (2,1) 2,8 (2,2) 

Fra to uger inden bedækning til tre uger bedækning 

50 100 1,60 150 (94) 5,3 (3,3) 2,6 (1,6) 

60 100 1,70 157 (92) 5,5 (3,2) 2,9 (1,7) 

70 100 1,80 164 (91) 5,7 (3,2) 3,2 (1,8) 

80 100 1,90 171 (90) 5,9 (3,1) 3,6 (1,9) 

Gold, første 15 uger af drægtigheden 

50 30 1,20 112 (93) 2,9 (2,4) 2,1 (1,8) 

60 30 1,30 121 (93) 3,2 (2,5) 2,5 (1,9) 

70 30 1,40 130 (93) 3,5 (2,5) 2,9 (2,1) 

80 30 1,50 139 (93) 3,8 (2,5) 3,3 (2,2) 

Gold, sidste 4 uger af drægtigheden ved forventet 130-150% læmning 

50 180 1,60 175 (109) 5,9 (3,7) 4,8 (3,0) 

60 180 1,70 184 (108) 6,0 (3,5) 5,2 (3,1) 

70 180 1,80 193 (107) 6,2 (3,4) 5,6 (3,1) 

80 180 1,90 202 (106) 6,3 (3,3) 6,1 (3,2) 

Gold, sidste 4 uger af drægtigheden ved forventet 180-225% læmning 

50 225 1,70 196 (115) 6,2 (3,6) 3,4 (2,0) 

60 225 1,80 205 (114) 6,9 (3,8) 4,0 (2,2) 

70 225 1,90 214 (113) 7,6 (4,0) 4,5 (2,4) 

80 225 2,00 223 (112) 8,3 (4,2) 5,1 (2,6) 

*Efter NRC, 1985. TS: tørstof. 
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Sammenlignes normerne i Tabel 4 med det målte mineralindhold i Tabel 2 ses det, at de fleste får 

vil have behov for et mineraltilskud, især hen imod slutningen af drægtigheden. Indholdet af råpro-

tein er desuden forholdsvist lavt i en del af analyserne (Tabel 1), hvor et underskud kan hæmme mi-

kroorganismernes aktivitet i fårenes vom og dermed hæmme den generelle foderomsætning. Ligele-

des viser en del af prøverne en forholdsvis lav fordøjelighed af organisk stof, hvilket gør, at mikro-

organismerne yderligere risikerer at komme i energimangel. Det er især vigtigt, at moderfårene har 

en tilstrækkelig og korrekt næringsstofforsyning hen mod slutningen af drægtigheden for at sikre 

stærke lam. 

Tabel 5 viser generelle mineralnormer til får samt et niveau for mikromineraler, der kan forventes at 

være toksisk for dyrene. Prøve nr. 4 overskrider flere af værdierne, men her er askeindholdet meget 

højt, hvilket kan skyldes en unaturligt høj forurening med jord. Derudover overskrider prøve nr. 5 

den toksiske grænse for kobber, mens prøve nr. 11 overskrider den toksiske grænse for jern. Enkelte 

prøver har et forholdsvist højt indhold af zink, men det er ikke på et niveau, hvor der er grund til be-

kymring. Derudover er niveauet af selen i prøverne ofte under det anbefalede. 

Variationen i indholdet af næringsstoffer, herunder mineraler, viser, at der er behov for systematisk 

at analysere grovfoderet i Sydgrønland for derefter at kunne sikre den korrekte forsyning med 

energi, protein og mineraler. Det gælder især for at sikre tilstrækkeligt med calcium og fosfor samt 

for at undgå at overskride den toksiske grænse for primært kobber og jern.  

 

 

  

Tabel 5. Vejledende behov makro- og mikromineraler i foder til får.* 

Mineral 
Makromineral, g / kg TS Mikromineral, mg / kg TS 

Na Mg P K Ca Mn Fe Cu Zi Se 

Behov 0,9 – 1,8 1,2 – 1,8 1,6 – 3,8 5 - 8 2,0 – 8,2 20 - 40 30 - 50 7 - 11 20 - 33 0,1 – 0,2 

Maks  1.000 500 25 750 2 

*Efter NRC, 1985. 
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Bilag 1. Baggrundsinformation om prøvemarker for høst i 2019. 
Fåre-

holder-
sted1 

Prøve-
mark 

Anlagt i 
år 

Plantebestand 
Gødning Høst, dato 

Type Dato Kg/ha Slået Vendt Ensileret 

1 

1 
1990-
2000 

Hovedsagligt engrapgræs tilbage 
10-9-17 
21-3-10 
27-3-5 

10/5 
Medio juni 
Ultimo juni 

300 
300 
75 

5/8-19 Måske 1 gang 
Ca. 20/8 
±5 dage 

2 2017 
Udlagt med 100 kg triticale og 50 kg 
græsblanding per ha. Hovedsagligt 
engrapgræs tilbage 

10-9-17 
21-3-10 
27-3-5 

10/5 
Medio juni 
Ultimo juni 

300 
300 
75 

Ultimo juli 2 gange 
Ca. 3/8 
±5 dage 

3 2017 
Udlagt med 100 kg triticale og 50 kg 
græsblanding per ha 

10-9-17 
21-3-10 
27-3-5 

10/5 
Medio juni 
Ultimo juni 

300 
300 
75 

Primo august Nej 
Ca. 20/8 
±5 dage 

2 

4 1995 Timothe, engrapgræs, engsvingel 17-7-14 
Primo/medio 

juni 
680 10/8 Nej 12/8 

5 1985-90 Mest timothe 17-7-14 
Primo/medio 

juni 
680 10/8 Nej 12/8 

6 1985-90 Timothe, engrapgræs, engsvingel 17-7-14 
Primo/medio 

juni 
680 10/8 Nej 12/8 

3 

7 
Omlagt 
2014 

Timothe, engrapgræs, engsvingel – 
en del ukrudt 

17-7-15 Primo juni 650 8/8 
Maskinen samler det i et 

skar 
9/8 

8 
Omlagte 

2000 
Hovedsagligt engrapgræs og engs-
vingel, lidt Timothe tilbage 

17-7-15 Primo juni 650 16/8 
Maskinen samler det i et 

skar 
16/8 

4 

9 1995-96 
Udlagt med timothe, engrapgræs og 
engsvingel. Kun lidt timothe tilbage. 

17-5-13 Primo maj 680 29/7-19 Med det samme 
1 dag ef-
ter høst 

10 
Sidst i 

90’erne 
Udlagt med timothe, engrapgræs og 
engsvingel. Kun lidt timothe tilbage. 

17-5-13 Primo maj 680 25/8-19 Med det samme 
1 dag ef-
terhøst 

5 

11 2009 
Udlagt med timothe, engrapgræs og 
engsvingel. Hovedsagligt engrap-
græs, dog timothe i lavninger. 

17-5-13 slut maj 600 
Ultimo 

juli/primo au-
gust 

Indbygget vending i høst-
maskinen 

1 dag ef-
ter høst 

12 2003 
Udlagt med timothe, engrapgræs og 
engsvingel. Hovedsagligt engrap-
græs og timothe tilbage 

17-5-13 ~10/6-19 600 20/8-19 
Indbygget vending i høst-

maskinen 
1 dag ef-
terhøst 

1Det 6. fåreholdersted havde fået en ny driftsleder, der ikke kendte markernes forhistorie. 
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