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Tjen penge på selvforsyning med foder
Få max ud af afgræsningen og høst vinterproteinet lokalt. Økologisk Landsforening inviterer til en
spændende dag i Salling med fokus på disse emner, der hver især bidrager til en bedre bundlinje.
Køer er designet til at afgræsse, og de er utroligt effektive, hvis forarbejdet er gjort godt. Økologirådgivning
Danmark (ØRD) har succes med afgræsningsgrupper for mælkeproducenter, der på denne måde holder
fokus på gevinsten ved at køerne selv henter foderet på marken.
Hans Lund, kvægrådgiver i ØRD, har flere års erfaring med disse landmandsgrupper, og han ser en klar
økonomisk gevinst ved at få køerne til at afgræsse mere.
- Jeg vil mene, at der er 100 kr. pr. ko at hente hos alle landmænd for hver ekstra kg tørstof, koen æder på
marken, vurderer han.
Ny fold hver dag
En af strategierne for øget græsoptag er skiftefolde. Her får køerne en ny fold at gå på hver dag. Denne
strategi bliver praktiseret hos Flemming Birkjær, som led i et afgræsningsprojekt i Økologisk Landsforening.
En høj grad af selvforsyning med foder bidrager også positivt til økonomien. Økologiske bedrifter med 80
procent selvforsyning tjener 1500 kr. mere pr. ko end bedrifter med selvforsyningsgrad under 70 procent,
har Seges tidligere beregnet på baggrund af driftsregnskaber fra 2013.
Det er især en lokal produktion af proteinfoder, mælkeproducenter har brug for. Beregninger viser, at
hestebønner kan give besparelser på 1,00-2,50 kr./ko pr. dag, hvis det erstatter importeret soja.
Kom ud og se
14. juni inviterer Økologisk Landsforening alle interesserede til dobbelt bedriftsbesøg i Salling, og man
behøver ikke være økolog for at deltage.
Om formiddagen kan man besøge mælkeproducent Flemming Birkjær, Mogenstrup, og høre, hvad han gør
for at få mest muligt græs i sine 200 DH-køer i de kommende måneder. Når køerne selv henter foderet i
marken, er der brug for mindre foder i stalden. Flemming deltager i projektet ’Mere græs til køer i store
besætninger’, og fortæller sammen med planteavlskonsulent Poul Christensen og kvægrådgiver Hans Lund,
ØRD, om udlægsmetoder, græsblandinger, afgræsningsstrategier og udfordringer ved afgræsning i en stor
besætning med malkerobotter. Projektleder Iben Alber Christiansen fortæller om de foreløbige resultater i
projektet.
Over middag kan man besøge økologisk planteavler Søren Bilstrup, der blandt andet producerer
foderprotein til nabo-mælkeproducent Michael Bisgaard. Søren vil dele ud af sine erfaringer om dyrkning af
hestebønner, og om hvorfor samarbejdet med en mælkeproducent giver god økologisk mening for begge
parter.
- Begge bedriftsbesøg har fokus på indsatser, der kan forbedre bundlinjen, såfremt de praktiseres klogt. Det
kræver vilje og opmærksomhed at få mere ud af græsset, køerne, markerne og samarbejdet, så kom og bliv
klogere på det hele den 14. juni, opfordrer Majbrit Terkelsen, kvægbrugskonsulent og arrangør i Økologisk
Landsforening.
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Tid og sted
14. juni kl. 10-12: Flemming Birkjær, Åvænget 6, 7800 Skive
14. juni kl. 13.30- 16: Søren Bilstrup, Holstebrovej 478, 7860 Spøttrup
Program og tilmelding på Økologisk Landsforenings hjemmeside www.okologi.dk/landbrug/kalender
Bedriftsbesøgene er arrangeret i projekter støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.
Forslag til fototekst:
Hvis græsset er indbydende, og koen er topmotiveret for at æde, når hun kommer på græs, kan hun æde
langt mere end det ene kg tørstof i timen, man normalt regner med. Foto: Lilli Snekmose
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