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Produktionsstyring og herunder af-
græsning i større besætninger

På konventionelle bedrifter med over 100 årskøer afgræsser køerne på 25% af bedrifterne, mens 
kvierne afgræsser på 62% af bedrifterne.
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Produktionssystem Konventionel Økologi
Ingen            

afgræsning
Afgræs-

ning Afgræsning

Antal bedrifter1) 258 85 49
Antal årskøer 191 156 162
Belægning, køer pr. ha 1,22 1,28 0,89
Kvier ude, % af bedrifter 53 89 96
AMS, % af bedrifter 32 18 31
Ejerskifte efter 2000, % af bedrifter 41 32 27
Adgang til 0,3 ha/ko, % af bedrifter 57 79 96
Afstand til græs, m2) 1340 860 925
Passage antal veje, stk.2) 0,90 0,65 0,75
Majs i sædskiftet, % af ha 36 33 9
Græs i sædskiftet, % af ha 31 40 58
Afgræsning, % af FE sommer 0 23 40
1) Antal i hver gruppe, der kan være et lidt mindre antal bag nogle af svarene på grund af 

manglende udfyldelse.
2) Hvis adgang til 0,3 ha sædskifteareal pr. ko.

Tabel 1. Produktionsforhold opdelt efter produktionsmetode og anvendelse af afgræsning til 
malkekøerne i 2008, baseret på spørgeskema til bedrifter med over 100 årskøer.

Styringen af produktionen skal 
sikre den bedst mulige udnyt-
telse af de ressourcer, som er til 
rådighed på bedriften. I et kom-
pleks system som en kvægbe-
drift er en af udfordringerne at 
sikre en sammenhæng mellem 
de langsigtede mere strategiske 
mål og de daglige beslutninger. I 
dette indlæg tages udgangspunkt 
i valg eller fravalg af afgræsning, 
idet det er en markant beslutning 

med både strategisk og kortsig-
tet betydning. Herved søges en 
generel forståelse af elementer, 
som karakteriserer udviklingen 
i kvægbrugets produktionssy-
stemer og driftsledelse med det 
formål at kunne understøtte en 
fortsat udvikling af produktions-
styringen på kvægbedrifterne.

Materiale og metoder
Analysen baseres på data fra 

en spørgeskemaundersøgelse, 
som blev gennemført i somme-
ren 2009. Der blev tilfældigt ud-
valgt 812 malkekvægsbrug med 
over 100 årskøer i CHR registe-
ret i 2008 (svarende til 35% af 
alle besætninger med over 100 
køer i Danmark).  47 observati-
oner frasorteredes, da de af for-
skellige årsager var ufuldstæn-
dige. Det færdige datasæt består 
af 392 bedrifter svarende til en 
besvarelsesprocent på 54%. I 
gruppen med køer på græs var 
der i alt 134 bedrifter, heraf 49 
bedrifter som blev drevet øko-
logisk. Der var således 34% af 
bedrifterne, som havde køerne 
på græs.

Produktion
I tabel 1 ses det, at den konven-
tionelle gruppe, der ikke afgræs-
ser, er karakteriseret ved fl ere 
årskøer, en større udvidelse i 
antal årskøer siden 2000 og en 
større andel af bedrifterne med 
ejerskifte siden 2000 end i de to 
grupper med afgræsning. Deri-
mod er der mellem de to kon-
ventionelle grupper ikke forskel 
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Tabel 2. Graden af enighed i udsagn om afgræsning fordelt på sommerfodringssystem, % af bedrifter.

Tabel 3. Kvægbrugernes opfattelse af barrierer for afgræsning fordelt på sommerfodringssystem, % af bedrifter.

Sommersystem I høj grad enig I nogen grad enig Slet ikke enig Ved ikke

Afgræsning medfører fald 
i mælkeydelsen

Opstaldning 42 49 7 2
Konventionel m. afgræsning 19 54 27
Økologi 10 47 43

Sundheden er bedst ved 
afgræsning

Opstaldning 9 37 52 2
Konventionel m. afgræsning 45 41 14
Økologi 76 18 4 2

Afgræsning er godt for 
kvægbrugets image

Opstaldning 36 43 18 4
Konventionel m. afgræsning 81 17 2
Økologi 92 8

Sommersystem I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke

Problemer med drivgange
Opstaldning 74 22 5
Konventionel m. afgræsning 44 46 10
Økologi 25 53 20 2

Arealer til rådighed for afgræsning
Opstaldning 60 29 10 1
Konventionel m. afgræsning 47 31 21 1
Økologi 35 37 27 2

Hensyn til malkesystem
Opstaldning 41 26 32 1
Konventionel m. afgræsning 24 29 43 4
Økologi 20 45 35

i belægning men en klar mindre 
andel af bedrifter, som har ad-
gang til mindst 0,3 ha sædskifte-
jord uden passage af nabojord i 
gruppen, der ikke afgræsser, og 
bedrifterne med adgang til dette 
areal har længere til de poten-
tielle græsarealer, og det kræver 
passage af fl ere veje. Det synes 
således ikke at være besætnings-
størrelse, som selvstændigt på-
virker anvendelsen af afgræs-
ning, men mere adgangen til et 
tilstrækkeligt areal. 

De økologiske bedrifter har 
klart mindre belægning og stør-
re andel af græs i sædskiftet, og 
andel af afgræsning i foderrati-
onen er betydeligt højere end i 
den konventionelle gruppe med 
afgræsning. Derimod har samme 
andel af økologer automatiske 
malkesystemer (AMS), som i 
den konventionelle ikke afgræs-
sende gruppe. Økologerne har 
således taget udfordringen op 
med at kombinere afgræsning 
og AMS, mens de konventionel-
le kvægbrugere med AMS satser 
på dette som del af et system ba-
seret på indendørs fodring.

Management
Driftsledelsesmæssige beslut-
ninger tages ikke kun på bag-
grund af ønsket om bedste ud-
nyttelse af gårdens ressourcer 
men er også baseret bl.a. på 
holdninger og erfaringer, som 
vist i tabel 2.

De kvægbrugere, som benyt-
ter afgræsning, er generelt mere 
positive i spørgsmål om produk-
tivitet, strukturering af arbejde 
samt sundhed for dyrene end de 
kvægbrugere, som ikke benyt-
ter afgræsning. 42% af konven-
tionelle brug med opstaldning 
er i høj grad enige i, at afgræs-
ning medfører nedgang i ydel-
se, mens kun 10% af økologer-
ne forventer nedgang i ydelse. 
Også ”opretholdelse af struktur 
i det daglige arbejde” og især ud-
sagnet om dyrenes sundhed ved 
afgræsning viser lignende spred-
ning i forventninger afhængig af 
det anvendte sommerfodrings-
system.

Udsagnet om afgræsnings 
positive virkning for kvægbru-
gets image afspejler, at kvæg-
brugere generelt er meget op-

mærksomme på omverdenens 
positive indstilling til afgræs-
ning. Der fi ndes således en fæl-
les positiv platform for afgræs-
ning blandt kvægbrugere.

Kvægbrugere kan se en ræk-
ke forhold som barrierer for af-
græsning. I tabel 3 træder driv-
gange og arealer til rådighed for 
afgræsning frem som barrierer. 
Selvom spredningen mellem 
grupperne er stor, er de to bar-
rierer markante i alle tre som-
merfodringssystemer. Det er 
imidlertid interessant, at selvom 
en stor del af dem, som benytter 
afgræsning, ser drivgange som 
barrierer, så er de ikke desto 
mindre i stand til selv at tackle 
denne barriere i deres egen be-
drift. Vedrørende staldens ind-
retning træder malkesystemet 
frem som en barriere, især hos 
dem som benytter sommerop-
staldning.  

Det Europæiske Fællesskab 
og Fødevareministeriet ved Di-
rektoratet for FødevareErhverv 
har deltaget i fi nansieringen af 
denne publikation.  ■


