
LAVINPUT-MÆLKEPRODUKTION 
MED HØJT NIVEAU AF
BÆREDYGTIGHED
En bæredygtig mælkeproduktion forudsætter, at dyrenes sundhed og velfærd er i top, klimaudled- 
ningen er så lav som mulig, og biodiversiteten scorer højt. Hertil kommer gode arbejdsforhold, og at 
systemet hænger sammen økonomisk. Med en holistisk tilgang til mælkeproduktion er omdrejnings- 
punktet, at alle ressourcer udnyttes optimalt – og at høj ydelse ikke er et isoleret mål i sig selv.



Mark og Anne Hardebol fra Ribe er blandt de få danske 
mælkeproducenter, der producerer mælk ud fra en holistisk 
tilgang med lavt input og maksimal afgræsning for bedrif- 
tens 170 malkekøer med opdræt. Ingen dyr får korn eller 
kraftfoder, og den årlige ydelse er omkring 4.000 kg EKM/ko. 

Alle dyregrupper afgræsser så vidt muligt holistisk. Harde- 
bol praktiserer samtidig sæsonkælvning for at udnytte 
græssets vækstsæson til størst mulig mælkeproduktion. 
Kalvene går på stald i fællesbokse og fodres foruden mælk 
med hø, så deres vomme udvikles til et højt græsoptag. 

Kvierne afgræsser et område tre kilometer fra gården, hvor 
de får adgang til nyt græsareal een gang i døgnet. Gold-
køerne stribeafgræsser med foldskifte to gange i døgnet. 
Her afgræsses der i bund, så goldkøerne ikke optager for 
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meget energi. Studene stribeafgræsser med foldskifte to 
gange i døgnet på mere energirigt græs end goldkøerne. 
Malkekøerne malkes to gange dagligt undtagen 1. kalvs 
køerne, der malkes en gang dagligt. 

Malkekøerne skifter græsareal fire gange i døgnet efter 
følgende plan:
• Efter morgenmalkning kl. 5-6 - ca. 0,5 ha til 168 køer
• Ved middagstid 
• Efter aftenmalkning kl. 15.30-16.30
• Skift til natten ca. kl. 21, hvor køerne får et større areal 

end ved de andre skift - ca. 1 ha til 168 køer

I perioder med høje temperaturer ændres proceduren, så 
køerne får mulighed for at være i stalden eller i skovarealer 
omkring middagstid.

Mark og Anne Hardebol ved Ribe producerer mælk ud fra en holistisk tilgang med lavt input og maksimal afgræsning. Her ses 
nogle af gårdens 170 jerseykøer godt i gang med et nyt stykke græs.



DEFINITION PÅ HOLISTISK AFGRÆSNING
Holistisk afgræsning er oprindeligt defineret af Allan 
Savory fra Savory Institute, men hvordan holistisk 
afgræsning under danske forhold defineres, er stadig 
under udvikling. Med udgangspunkt i dansk praksis 
gælder følgende:
• Det er afgørende, at græssets hviletid mellem 

afgræsninger er på mindst tre uger.
• Højt dyretryk i kort periode. 170 malkekøer/0,5 ha i 

seks timer giver den rette kombination af højt græs, 
afbidt græs og nedtrampning.

• Løbende daglig vurdering af dyrenes adfærd og 
græssets ernæringsmæssige værdi.

HOLISTISK TILGANG TIL MÆLKEPRODUKTION
I et holistisk system baseret på lavt input handler det om at 
reducere omkostningerne og undgå unødvendige input og 
arbejdsgange. Man tager udgangspunkt i de ressourcer, der 
findes på bedriften og undgår så vidt muligt indkøb af foder, 
maskiner, maskinarbejde, gødning o.l. Samtidig er det et 
mål, at afgræsningen skal bidrage positivt til jordfrugtbar-
heden og dyrenes sundhed.

HOLISTISK AFGRÆSNING
Omlægningen til holistisk afgræsning kan betyde en mar-
kant ændring i arbejdstid og arbejdsopgaver i forhold til 
almindelig praksis. Når køerne gør det meste af arbejdet 
selv, bruger landmanden stort set kun tid på malkning og 
på at flytte dyr på græs. Dertil kommer sæsonafhængige 
opgaver, især hvis der praktiseres sæsonkælvning, hvor alle 
køer kælver, insemineres og afgoldes nogenlunde samti-
dig. Det resulterer i en lav arbejdsbyrde om vinteren og en 
højere arbejdsbyrde om sommeren. Til gengæld vil mange 
betragte arbejdet med sunde dyr på marken som menings-
fulde opgaver, der øger arbejdsglæden mere end tid på 
traktoren eller ved computeren. 

STORFOLD CONTRA HOLISTISK AFGRÆSNING
Holistisk afgræsning er kendetegnet ved en høj grad af 
social facilitering, hvor alle køer først æder, derefter hviler 
og tygger drøv, og, når det er ved at være tid til et nyt græs-
areal, bliver mere rastløse og aktive uden at æde. Dyrenes 
adfærd og velfærd bør derfor have stor bevågenhed i et 
lavinput-system med holistisk afgræsning. 

Ved storfoldsafgræsning æder køerne mindre effektivt 
og bruger mere tid på at søge nyt græs end ved holistisk 
afgræsning. Resultatet kan være, at græsning i storfold 
øger ædetiden på bekostning af hviletiden. Dyrene har brug 
for at tilpasse sig en anderledes fodring, hvis man skifter 
græsningsstrategi fra storfold til holistisk afgræsning, og 
de skal vænnes til at kunne klare at have et lavere huld i 
perioder. Det er ikke erfaringen, at periodisk lavere huld, 
end hvad man normalt anbefaler for højtydende malkekøer, 
resulterer i flere sygdomstilfælde. Det samme gælder for 
tyre og kvier til opfedning. På længere sigt kan det være en 
fordel at avle eller udvælge køer med bredere muler, hvilket 
skaber potentialet for at højt grovfoderoptag.

KLIMA OG KULSTOFOPBYGNING
I et holistisk afgræsningssystem får græsmarkerne lov at 
blive liggende så længe som muligt og helst helt uden pløj-
ning. Det tager tid at opbygge græsmarkerne, så de fungerer 
optimalt i systemet. Det kræver den rette græsblanding 
med stor diversitet af græsser, kløver og urter. Blandingen 
skal både skabe bunddække med rødder i det øverste jord-
lag og sikre dybere rodnet, der giver mere robuste marker i 
forhold til nedbør og tørke. Når først markerne er etableret 
med et blandet, robust plantedække, bør der ikke være be- 
hov for at lægge dem om. Derved sker der en opbygning 
af kulstof i jorden over tid, og samtidig undgår man et højt 
udslip af lattergas fra planterester i jordens øverste lag, når 
marken pløjes. Da et system med lavt input har et begræn-
set forbrug af el og diesel, vil den samlede klimabelastning 
være lav sammenlignet med mere intensiv produktion.

LAD KØERNE GØRE ARBEJDET 
– OG MERE TIL
I et lavinput-system må alle arbejdsgange nødvendigvis gentænkes, forenkles og for nogles vedkom-
mende helt afskaffes. Systemet indebærer, at dyrene gør mest muligt af arbejdet selv - også ud fra 
tanken om, at dyrene gør det bedst selv. Forenklinger er fx at lade køerne kælve på marken og passe 
kalven de første døgn, at lade dem selv hente foderet på marken og begrænse vinterfodring med 
ensilage så meget som muligt, og dermed også at lade dyrene selv bringe gødningen ud.
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LAVINPUT-MÆLKEPRODUKTION MED 
HØJT NIVEAU AF BÆREDYGTIGHED MERE LIV I MARKEN

Livet både over og under jorden har fordel af, at græsmarkerne 
får lov at ligge hen uden pløjning. Opbygningen af et aktivt, 
mere varieret og dybere rodnet i græsmarkerne skaber mere 
liv under jorden og resulterer i en mere frugtbar jord.

Variationen af planter over jorden, hvor der ikke afgræsses helt i bund, kom-
bineret med gødningsklatterne på markerne giver gode muligheder for øget 
biodiversitet på bedriften. Forskellige insekter og biller og dermed også dyr 
længere op i fødekæden, der lever af insekter og biller, får gode leveforhold. 
Gødningsbiller er blandt de arter, der har det svært i det moderne, intensive 
kvægbrug. De begunstiges af afgræsning året rundt med en konstant tilførsel af 
frisk gødning. 
 
FORDELE OG ULEMPER VED HOLISTISK AFGRÆSNING
Alle dyregrupper kan potentielt have fordel af holistisk afgræsning. De forskel-
lige dyregrupper skal dog håndteres forskelligt, hvilket kræver nogen erfaring. 
Det kan især være en udfordring at opnå en god overgang for kalvene fra 
fællesboks til afgræsning. Derfor kræver et system med lavt input baseret på 
græs et højt niveau af styring, hvor kalvene får de bedste marker og det mest 
energirige græs, og goldkøerne får græsset med lavest energiindhold.
En positiv effekt er endvidere samarbejdet mellem dyr og mennesker. 
Græsningssystemet sikrer nemme og håndterbare dyr, der har stor tillid til 
mennesker, og som kan flyttes uden stress.

Det er imidlertid også et system, hvor konsekvensen af ens handlinger kommer 
med det samme. Sker der fejl omkring afgræsningen, ses det på ydelsen med 
det samme. Til gengæld kan man hurtigt rette op igen, og fejlen går ikke ud 
over dyrenes sundhed - kun ydelsen. 

Et græsbaseret system med lavt input er for landmænd, der er gode til at evalu- 
ere egne beslutninger og fejl på daglig basis. Ulempen er, at der ikke er mange 
‘knapper’ at skrue på. Der er dyrene og græsset. Derfor bliver det samlede 
system også mere sårbart over for fx ekstreme vejrforhold. Det er dog ikke den 
enkelte mark eller plante, der er mere sårbar, da holistisk afgræsning sikrer 
større rodudvikling og mulighed for hurtig genvækst efter afgræsning pga. øget 
bladoverflade til fotosyntese.

ØKONOMI I LAVINPUT-MÆLKEPRODUKTION
Holistisk afgræsning med sæsonkælvning giver samlet set mindre arbejde, da 
dyrene klarer det meste selv. Samtidig er det et system med meget få omkost-
ninger. Baseret på Mark og Anne Hardebols erfaringer har omlægningen til 
holistisk afgræsning givet et større økonomisk overskud på trods af det lave 
ydelsesniveau sammenlignet med tidligere konventionel mælkeproduktion 
med staldfodring. Der er mindre risiko for uventede udgifter til reparationer af 
maskiner og anden teknik, og der er ikke behov for at udbygge og udvide stald- 
bygninger. Samtidig er dyrenes sundhed i top, hvormed dyrlægeudgifterne er 
reduceret til næsten nul. Bedriften oplever ingen sygdomme hos kalvene og 
kun få tilfælde af mælkefeber o.l. hos malkekøerne. Dette giver samlet set en 
lav risiko og større økonomisk sikkerhed.

Yderligere information om emnet
Projektet Klimavenlig afgræsning i den 
økologiske mælkeproduktion:
projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekol-
ogisklandbrug/aar/2020/projekt/klimaven-
lig_afgraesning_7831

Holistisk management af græsmarker: 
savory.global/holistic-management
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