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Tabel 1. Mælkeydelse (energikorrigeret) pr. ko pr. dag samt mælkens sammen-
sætning

Tabel 3. Den botaniske sammensætning midt på sommeren. Stængelandel af
græstørstof (græs-ts) samt kløverandel af afgrødetørstof

Afgræsning er en god benyttelse af græsmarken, når der vurderes ud
fra et dyrevelfærdsmæssigt, landskabsæstetisk og økonomisk syns-
punkt. Der er imidlertid to hovedproblemer, dels er der et stort N-
overskud i afgræsningsmarken og dels er det svært at styre produk-
tion/tilbud og kvalitet.

Det store N-overskud er bl.a. forårsaget af, at balancen mellem pro-
tein og energi i afgræsningsgræs er langt fra optimal for malkekøer,
hvilket resulterer i en forholdsvis lav N-udnyttelse og stor N-udskil-
lelse i urinen. Denne ubalance kan delvis mindskes ved at fodre med
tilskudsfoder, der indeholder meget energi og lidt protein. Kløver i mar-
ken er også med til at påvirke N-balancen, da kløver fikserer N fra luf-
ten og indhold af råprotein ofte er højere i kløver end i græs.

Formålet med forsøget var at undersøge potentialet for at reducere
N-tabet og N-overskuddet i afgræsningsmarken og samtidig opretholde
en høj mælkeydelse.

Forsøget er detaljeret beskrevet i DJF-rapport 51, Markbrug.

Forsøgsskitse. Afgrødetype og PBV-niveau i tilskudsfoder 
Antal køer vist i parentes

PBV: udtrykker ProteinBalancen i Vommen, dvs. et kvantitativt udtryk 
for forsyningen af N til den mikrobielle proteinsyntese i vommen

Kløvergræs (32) Græs (32)

Høj PBV (16)Lav PBV (16)Høj PBV (16)Lav PBV (16)

Tabel 2. Gennemsnit af syv afgrøderegistreringer i kernearealet gennem afgræs-
ningssæsonen dels mellem buske og dels i buske, som er vraggræs omkring gød-
ningsklatter. Mængde og tilvækst af afgrødetørstof (ts) er vist pr. ha til 3,5 cm
over jordoverfladen, dvs. beregningerne er foretaget, som om der kun var den
pågældende afgrødetype tilstede

PBV

højlav

0,34 0,30

Afgrøde

0,320,33

Kløver-
græs

Græs

Buske
Areal/busk (m2)

Buskandel (%)

Afgrødemængde (kg ts/ha)

Daglig tilvækst (kg ts/ha/dag)

Mellem buske
Højde2 (cm)

Afgrødemængde/tilbud (kg ts/ha)

Daglig tilvækst (kg ts/ha/dag)

16 16 1517
3.5241 2.9601*** 3.001***2.009

97 119* 134***82

4,2 4,6** 4,7***4,1
311 360** 396***276
46 52* 5146

1 Midt på sommeren (juli-august) *: signifikant på 5% niveau
2 Målt med pladeløfter ***: signifikant på 0,1% nivieau

PBV:

Græs
Kløvergræs

kg EKM

højlav

25,1
25,8

26,6*

26,3

% fedt

3,80
3,88

3,84
3,91

lav høj

% protein

3,26 3,29
3,313,27

lav høj

*: Signifikant på 5% niveau

PBV

højlav

56 50*

Afgrøde

5352

Kløver-
græs

Græs

Buske
Stængelandel (% af græs-ts)

Kløverandel (% af afgrøde-ts)

Mellem buske
Stængelandel (% af græs-ts)

Kløverandel (% af afgrøde-ts)

35 29

28 25* 23*30
65 57*

*: signifikant på 5% niveau 

Forsøgsplan

Malkekvæg græssede enten N-
gødet græs eller ugødet kløver-
græs. Indenfor hver afgrødetype
blev køerne yderligere delt op i
2 grupper, som enten fik lavt eller
højt PBV-niveau i tilskudsfoderet,
jf. nedenstående skitse. Der var
således fire hold køer, som græs-
sede hver for sig over tre år, fra 1.
til 3. brugsår (1994-96).

Kraftfoderrationerne var sam-
mensat svarende til -35 og 100 g
PBV/FE. Den daglige tildeling af

råprotein via tilskudsfoderet var
ca. 890 g/ko ved lavt PBV og ca.
1875 g/ko ved højt PBV-niveau.
Køerne, som var forårskælvere,
fik alle tildelt 7 FE kraftfoder pr.
dag uanset ydelse og tidspunkt
i laktationsperioden.

Afgræsningsmetoden var
reguleret storfold, som bestod af
et kerneareal på ca. 1 ha pr. fold,
hvor køerne græssede hele sæ-
sonen og et bufferareal, hvor
overskudsgræsset blev slættet.
Afgræsningsarealet blev reguleret
med flytbare hegn. I maj og juni

blev afgrødehøjden, som blev målt
med pladeløfter, holdt på 7 cm, og
fra juli blev arealet reguleret efter
andelen af buskgræs stigende fra
7% i juni til 22% i september. Af-
pudsning blev foretaget efter ind-
binding i efteråret og ikke i løbet
af afgræsningssæsonen.

Der var udsået sildig alm. raj-
græs, både di- og tetraploid, og i
kløvergræsset yderligere normal-
bladet hvidkløver. Ren græs blev
gødet med 300 kg N/ha/år og alle
folde blev grundgødet efter behov.
Forsøget blev udført ved Foulum
på en JB4 jord og blev vandet.

Mælkeydelse
Mælkeydelsen blev påvirket meget
lidt af forsøgsbehandlingerne. Der
var på forhånd forventet en højere
ydelse hos køerne på kløvergræs
end på græs, mens PBV-niveauet
i tilskudsfoderet ikke var forventet
at have nogen effekt. Som det ses
af tabel 1, blev forventningerne
ikke opfyldt. Mælkeydelsen var
lidt højere på højt end på lavt
PBV-niveau i tilskudsfoderet, hvor
køerne gik på græs. På kløvergræs
var der ingen sikker forskel.

Forklaringen på, hvorfor for-
ventningerne ikke blev indfriet,
fandtes primært i den måde kø-
erne afgræssede på, hvilket be-
skrives nedenfor.

Tilbud, vækst og
afgræsningsadfærd
Køerne, som på stald blev fodret
med tilskudsfoder med et højt
PBV-indhold, græssede mere
jævnt. Køerne græssede mere
af buskene, som derved havde
et mindre afgrødedække. Det

kan også ses af forsidefotoet, hvor
buskene i folden til højre ved lavt
PBV-niveau indeholdte flere døde
stængler end folden til venstre ved
højt PBV-niveau, se tabel 3. Da
foldene ikke blev afpudset blev
buskene store og gamle inden
køerne begyndte at græsse dem
i sidste del af sæsonen. Buskene
var samtidig lidt mindre, se tabel
2. Køerne på højt PBV-niveau ud-
skilte mere N via urin, se senere,
og foldene de græssede blev der-
ved gødet kraftigere. Den daglige
tilvækst i buskene var størst ved
højt PBV, hvilket sandsynligvis
skyldes, at der kom mere lys og
luft ned i afgrøden pga. afgræs-
ning, men det kan også skyldes
den større N-tilførsel via køernes
N-udskillelse.

Samtidig med, at køerne ved
højt PBV græssede mere af busk-
ene, græssede de mindre mellem
buskene, hvilket kan ses ved, at
afgrødehøjden og tilbudet var hø-
jere end ved lavt PBV. Den daglige
tilvækst var også lidt højere ved
højt PBV. Når mælkeydelsen var
lidt større ved højt PBV i ren græs,
kan det således skyldes, at køerne
via den ændrede græsningsadfærd
udnyttede folden bedre. I kløver-
græsset var kløverandelen noget
højere ved lavt PBV pga. den min-
dre udskillelse af N i urinen, se
tabel 3. Det kan have været med-
virkende til, at der ikke blev så
stor forskel i mælkeydelsen, hvor
køerne græssede kløvergræs.

Forventningen var, at køerne
skulle yde mere mælk på kløver-
græs end på ren græs. Det var
ikke tilfældet, hvilket bl.a. kan
skyldes, at afgrødetypen også
påvirkede køernes græsning.
I kløvergræs blev der ædt mere

Græs

Kløvergræs

1. brugsår

21,4

22,8

22,4

21,6

22,3

26,9

24,9

27,6

2. brugsår

20,8

25,5

-----------% råprotein af ts----------

3. brugsår

25,1

27,6

Lav PBV
Høj PBV

Lav PBV
Høj PBV

Signifikans:
1. år: PBV-niveau **  2. år: vekselvirkning (PBV _ afgrødetype) ***  3. år: afgrødetype ***

Tabel 4.  Koncentration af råprotein i afgrøden mellem buske, hvor køerne blev
fodret ved hhv. lavt og højt PBV-niveau i suppleringsfoderet. Gennemsnit af
syv målinger gennem græsningssæsonen

Figur 1. Kvalitet af ren græs gennem vækstsæsonen ved lavt PBV-niveau

i bund mellem buskene, samtidig
med at buskarealet ikke blev min-
dre. Græsmarksstyringen gik i den
sidste del af sæsonen udelukkende
på buskandelen, som derfor også
var den samme i alle forsøgsbe-
handlinger, se tabel 2. Den daglige
tilvækst mellem buskene var lidt
mindre i kløvergræs, hvilket kan
skyldes den mindre afgrødemæng-
de. En anden årsag til, at køernes
ydelse var uafhængig af kløver-
iblanding, kan være det forholds-
vis lille tilbud, der er ved storfolds-
afgræsning. I kløvergræsfoldene
var tilbuddet i gennemsnit ca. 230
kg tørstof (ts)/ha, når buskarealet
tages med i beregningen. Et større
tilbud kunne muligvis have for-
øget optagelsen.

Protein i afgrøden
Protein var den kvalitetsfaktor,
som blev påvirket mest af forsøgs-
behandlingerne. Kløveren blev
dårligt etableret, så det tog næsten
halvdelen af 1. brugsår inden klø-
veren var tæt og kraftig. Indholdet
af råprotein var derfor i 1. brugsår
som gennemsnit den samme som
i græs. I 2. og 3. brugsår var der
derimod et noget større indhold
af råprotein i kløvergræs, se tabel
4. Kløverandelen var da også for-
holdsvis høj, i gennemsnit 56%
af ts.

Den større N-udskillelse i urin
ved højt PBV fungerede som gød-
ning og påvirkede afgrøden som
sådan. I ren græs kunne dette ses
gennem de to første brugsår, idet
græsset var grønnere, hvor køerne
blev fodret med et højt PVB-niveau
i suppleringsfoderet, og indholdet
af råprotein var højere, se tabel 4.
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I 3. brugsår var der ikke længere
forskel, hvilket kan skyldes en ef-
terhånden stor ophobning af orga-
nisk-N i jorden. I kløvergræs be-
virkede det høje PBV-niveau og
dermed højere N-koncentration
i urinen, at kløverandelen blev
mindre end ved lavt PBV-niveau,
se tabel 3. Det var især udtalt i 2.
brugsår, og det mindre kløver-
indhold bevirkede, at koncentra-
tionen af råprotein modsat i ren
græs blev mindre ved højt end
ved lavt PBV-niveau i supplerings-
foderet, se tabel 4.

Indholdet af råprotein steg
kraftigt især i den sidste del af
sæsonen. Råproteinindholdet har
stor betydning for PBV, som der-
for også havde næsten samme for-
løb, se figur 1. Fordøjeligheden af
organisk stof havde det for græs
karakterisktiske forløb med den
laveste værdi i sensommeren,
hvor det er varmest. Det interes-
sante var imidlertid, at nedbryde-
ligheden af protein i vommen,
som blev målt med nylonposer
i fistulerede køer, havde samme
forløb som fordøjeligheden af
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Afgræsning med malkekøer
Betydningen af PBV-niveau i tilskudsfoder
og kløver i marken

Kløvergræs
Lav PBV

Kløvergræs
Høj PBV

organisk stof, mens der ingen
sammenhæng var til råprotein-
indholdet, se figur 1. Der var så-
ledes en direkte sammenhæng
mellem nedbrydelighed af protein
og fordøjelighed af organisk stof.

N-balance
Ko-niveau
N-balance på ko-niveau er for-
skellen på tilførsel og fraførsel i
koen, jf. skitse. N-optagelsen ved
afgræsning afspejler i høj grad
proteinindholdet i afgrøden, idet
optagelsen af foderenheder (FE)
var næsten upåvirket af forsøgs-
behandlingerne. I gennemsnit
optog køerne 9,9 FE/dag. Køerne
på højt PBV optog 26 kg N mere
i tilskudsfoder end på lavt PBV-
niveau. N i mælk og tilvækst var
næsten upåvirket af forsøgs-
behandlingerne. Den større
N-optagelse ved højt PBV blev
derfor udskilt i urinen, se tabel 5.
N-udnyttelsen varierede meget,
fra 20% i kløvergræs ved højt PBV
til 27% i ren græs ved lavt PBV.

Mark-niveau
Den samlede N-tilførsel under af-
græsning var stor, op til ca. 650 kg
N/ha/år (fiksering og N-gødning
+ urin og gødning + atmosfærisk
nedfald). Ved slæt var tilførslerne
meget mindre, da der ikke var
nogen tilbageførsel fra dyrene.
Fraførslen fra marken var deri-
mod næsten den samme ved slæt
som ved afgræsning. En stor del
af N-overskuddet må formodes
oplagret som organisk-N i jorden,
hvilket målinger af eftervirkninger
i kornproduktion også har vist

græs, mens mælkeydelsen ikke
blev påvirket ved afgræsning af
kløvergræs. Afgræsningen blev
imidlertid mere ujævn og dermed
ikke så let at styre. Samtidig blev

Afgræsningssystem

Mark

Urin og gødning

Græs-
optagelse

Tilskuds-
foder Ko

30% (stald)

70% (mark)

N-ophobning
N-fiksering
N-gødning
N-nedbør

N-tab
(ammoniak fordampning
denitrifikation, udvaskning)

Mælk og 
tilvækst

Kløvergræs

højlav

63 61

Græs

6054

lav høj

Tilførsel/optagelse
Mark-afgræsning
Stald-tilskudsfoder

Fraførsel

Udnyttelse %

Mælk
Tilvækst
Urin
Gødning

30 56 30 56

22 23 2322
1 1

43
27

25

66
27

20 27 21

1
34
28

1
62
29

PBV:

Tabel 5. N-balance på ko-niveau (kg N/ko/sæson). 1-2.brugsår

Græs

00

lav høj

Tilførsel
Fiksering1)

Handelsgødning

Fraførsel
Græsoptagelse/slæt

Balance
Udnyttelse %

300 300

299274
252 330

Slæt Afgræsning

Urin (70%)2)

Gødning (70%)2)

Nedbør
Ialt

212112
100 103
14 14

526 629

0
300

0
0

14
314

52 48

283
31
90

Kløvergræs

320320

lav høj

0 0

297298
265 349

Slæt Afgræsning

219139
90 93
14 14

563 646

362
0
0
0

14
376

53 46

294
82
78

PBV:

1) N-fiksering i overjordisk biomasse ganget med 1,7
2) Køerne opholdt sig 70% af tiden på marken

efterfølgende, jf. Grøn Viden nr.
237, Markbrug, men en ukendt
størrelse er også tabt via udvask-
ning, denitrifikation og ammo-
niakfordampning. Udnyttelses-
procenten var således forholdsvis
lille under afgræsning, 46-53%.

Konklusioner
Generelt blev mælkeydelse og
mælkens sammensætning af fedt
og protein kun i meget begrænset
omfang påvirket af PBV-niveau og

kløveriblanding, hvilket viser af-
græsningssystemets robusthed.
Omvendt blev koens N-udnyttelse
og markens N-overskud påvirket
kraftigt af forsøgsfaktorerne, og
resultaterne viser, at afgræsnings-
systemet kan udvikles mod et
mindre N-overskud.

PBV-niveau
Ved at sænke PBV-niveauet fra
102 til -24 g PBV/FE i supplerings-
foderet blev mælkeydelsen 1,5 kg
EKM lavere ved afgræsning af ren

Tabel 6. N-balance på mark-niveau (kg N/ha/sæson). 1-2.brugsår

N-overskuddet nedsat med i gen-
nemsnit 85 kg N/ha/år. Fordelene
ved det høje PBV-niveau synes
ikke at kunne opveje ulemperne
ved forøget N-overskud og der-
med N-tab.

Kløveriblanding
Ved storfoldsafgræsning med be-
grænset tilbud var der ikke forskel
på mælkeydelsen i gødet ren græs
og ugødet kløvergræs. Erfaringen
vedrørende styringen af afgræs-
ningen var dog, at styringen var
lettere mht. kløvergræs. Et stort
kløverindhold vil, alt andet lige,
give et større N-overskud i af-
græsningsmarken pga. et større
indhold af protein i afgrøden.

N-udnyttelse
Den højtydende kos N-udnyttelse
kan påvirkes betydeligt, og kan
muligvis påvirkes endnu mere end
forsøget viste. I forsøget varierede
den fra 20% (højt PBV, kløvergræs)
til 27% (lavt PBV, græs). En ned-
sættelse af råproteinindholdet i af-
grøden, især i den sidste del af sæ-
sonen, vil kunne nedsætte PBV-
niveauet betydeligt i den samlede
ration, hvorimod proteinfattigt
suppleringsfoder kun vil have
begrænset effekt.


