
  LandbrugsAvisen 2. sektionPENGE & LEDELSE  |  SVIN  |  KVÆG  |  MARK  |  TEKNIK  |  SPECIAL  ØKOLOGI  

12. JULI 20137

Hø til malkekøer er
kommet tilbage efter en 
del år udelukkende med 
ensilage. 

Af Troels Kristensen & Karen Sø-
egaard, Institut for Agroøkologi, 
Aarhus Universitet

Kløvergræs til hø blev tidli-
gere høstet ved et sent udvik-
lingstrin, men i dag ønskes en
bedre kvalitet, og slætantal-
let er derfor som ved ensilage. 
Under danske forhold kræver
fodring med hø til malkekøer
etablering af indendørs tør-
ringsanlæg for at sikre kvali-
teten og forsyningen med hø
til besætningen. Den længere
periode på marken for at få en
forvejring til omkring 60 pct. 
tørstof og energiforbruget til 
tørring er absolut akilleshæ-
len i høproduktionen. 

Produktion af hø
I 2012 blev der lavet registre-
ringer af arbejdsindsats og 
forbrug af energi ved fremstil-
ling af hø på tre økologiske be-
drifter med et samlet areal på
over 700 hektar høstet ved tre
slæt gennem sæsonen. Fjerde
slæt blev ensileret. På en min-
dre del af arealet blev der set
på afgrødekvalitet og tab i kæ-
den fra den friske afgrøde til 
græsset var lagerfast hø.
Græsset vejr�ede i gennem-
snit 73 timer på marken før
opsamling ved i gennemsnit
65 pct. tørstof. Afhængig af
vejrforholdene blev græsset
vendt i gennemsnit tre en halv

gang. Den forholdsvis kraf-
tige tørring på skår samt ven-
dingerne bevirkede, at der var
store marktab. Det var især
kløver og urter, der blev tabt. 
I gennemsnit øgedes andelen
af græs i afgrøden fra 42 pct. 
ved skårlægning til 57 pct. 
ved indlægning til tørring i 
laden. Marktabet var mellem
20 og 30 pct. Tabet af de gode
blade har også nedsat afgrø-
dekvaliteten, så energiindhol-
det (NEL20) faldt fra 5,77 ved 
skårlægning til 5,67 MJ pr. kg 
tørstof efter tørring. 
Det opsamlede græs blev ind-
lagt i tørremagasiner, hvor
græsset blev nedtørret ved be-
luftning. Under gunstige vej-
forhold kan høet nedtørres
udelukkende ved, at udeluf-
ten opvarmes via dobbelt tag 
på høladen, men ofte er det
nødvendigt med affugtning af

luften og opvarmning. Det be-
tyder, at der medgår et bety-
deligt energiforbrug svarende
til 0,75 til 0,96 kwh (kwh el 
eller diesel 1l=9,65 kwh) for
hvert kg vand, der fjernes fra
det indlagte græs. Som gen-
nemsnit af bedrifterne betød 
det et forbrug på 250 kWh
pr. 1.000 FE hø. Billede 1 vi-
ser energiforbruget til tørring 
gennem sæsonen på et af bru-
gene. Tørstofandelen ved de
tre slæt var hhv. 57, 71 og 52 
pct. ved ilægning og 90 pct. i 
det færdige hø. Det forholds-
vis høje energiforbrug i 1. slæt
skyldes dels en større afgrø-
demængde, dels mere fugtigt
vejr med i gennemsnit 72 pct. 
luftfugtighed.

Fodring med hø
Køernes ædelyst til høet var
god, og den daglige optagelse
var op til 17 kg tørstof i to be-
sætninger med Holstein Fri-
sian og 14 kg tørstof hos Jer-
sey-køerne. I begge tilfælde
udgjorde hø tre fjerdedele af
det totale optag og blev sup-

pleret med korn og proteinfo-
der. Vurderes optaget i forhold 
til fordøjeligheden af høet, og 
dermed den forventede fylde, 
var optagelsen ca. to kg tør-
stof højere end beregnet ud 
fra standard fylde og kapaci-
tet. Derimod var udnyttelsen
af foderet lavere end forventet
med kun 0,92 kg EKM pr. kg 
tørstof ved Holstein og 1,13 ved 
Jersey. Vi kender ikke årsagen
til denne lave udnyttelse, men
den kan næppe tilskrives di-
rekte, at græsset er konserve-
ret som hø frem for ensilage.

Klimaprofi l 
På de tre bedrifter (a og b er
Holstein Frisian, c er Jersey) 
er udledningen af klimagas-
ser estimeret per kg EKM pro-
duceret i vinterperioden ved 
anvendelse af hø som eneste
grovfoder. Bidraget fra metan
(CH4) er det markant største
og er desuden påvirket af den
lave foderudnyttelse specielt i 
besætning a og b. Også bidra-
get fra energi forbrugt til hø-
tørring er markant med 80 til 
120 g CO2 eq per kg mælk sva-
rende til en forøgelse på otte
til ti pct. af den samlede ud-
ledning sammenlignet med 
mælk produceret på ensilage. 

Høproduktion 
i fodring er tilbage

Resultaterne er en del af projektet ECOSERVE, der er et igangværende projekt som arbejder med græsmarkens bidrag til en øget 
biodiversitet i den økologiske produktion. Fotograf: Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening.

Økologi 
Den anden fredag hver måned sætter LandbrugsAvisen fokus på faglig økologi i et samarbejde med
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og Videncentret for Landbrug.

Økonoter fra Videncentret for
Landbrug, Økologi og fra ICROFS

Af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi

Økologikongressen finder sted
i Vingstedcentret 27. og 28. no-
vember, og i år tilbydes særlige
temamøder for unge arrangeret
i samarbejde med LandboUng-
dom. Ungdomsdagen er torsdag
28. november, og arrangørerne
håber på mange unge fra land-
brugsskolerne. Ud over unge-mø-
der byder kongressen på masser
af ny relevant faglig viden for øko-
logiske landmænd og andre med
interesse for økologi. Arrangø-
rerne lover en særdeles attraktiv
pris for de to dage på kongressen
og melder, at invitationerne sen-
des ud efter sommerferien. Læs
mere på www.okologi-kongres.
dk. Kongressen organiseres af Vi-
dencentret for Landbrug, Landbrug & Fødevarer og Økologisk 
Landsforening. Endvidere deltager Internationalt Center for
Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)
samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen.

Økoraps mangler
Økologisk vinterraps er en efterspurgt vare, da der både er man-
gel på olien til konsum og rapskagen til foderbrug. Prisen på
økologisk raps er da også attraktiv, såfremt man kan avle et
udbytte på den rigtige side af 20 hkg pr. hektar. Skadedyr i form
af rapsjordlopper og dens larve samt glimmerbøsser er de store
udfordringer i dyrkningen. Videncentret for Landbrug, Økologi,
har derfor iværksat et projekt med fokus på strategier til at
mindske risikoen for skadedyr. Rapsjordlopper optræder nor-
malt i større antal hvert 7. eller 8. år og kan følges på Landbrugs-
info.dk. Året 2008 var det sidste år med fangst af et stort antal
rapsjordlopper, mens der i de senere år kun er blevet fanget et
begrænset antal. Så hvis den prognose holder, forventes der kun
et begrænset antal rapsjordlopper i denne sæson. Der er i skri-
vende stund ikke økologisk udsæd af raps på markedet, men
husk at tjekke Den økologiske frødatabase inden du bestiller.

Tillid og viden øger salget af økologi

Linda Søndergaard Sørensen, ICROFS

Forbrugere, der kender Ø-mærkets begrænsninger, køber mere
økologi. Samtidig øger tillid til producenterne og til statens kon-
trol salget. Derfor bør forbrugeren informeres om, både hvad
Ø-mærket indeholder, og hvad det ikke indeholder. I en spør-
geskemaundersøgelse blev 1.800 forbrugere spurgt om deres
kendskab til de økologiske produktionsregler, og her vidste fire
ud af fem, hvad det økologiske mærke lover. Kun en tredjedel
vidste, at de økologiske produkter ikke nødvendigvis er mere
energibesparende eller mindre transporttunge. Denne tredjedel
var samtidig den med det største økologiske forbrug. To ud af 
tre af de adspurgte havde tillid til, at kontrollen - og at de økolo-
giske landmænd - følger reglerne.

Kilde: Økologi & Erhverv nr. 524
  

Fokus på økologisk svineproduktion
Der var stor interesse fra både ind- og udland for en videnska-
belig workshop om økologisk svineproduktion, afholdt i juni,
hvor der blev fremlagt resultater fra tre danske og to europæi-
ske økologiprojekter – alle koordineret af ICROFS. Der blev gen-
nemgået, hvilke knapper man kan skrue på i fodring og ma-
nagement for at reducere ornelugt samt fremtidens muligheder
for at undgå ornelugt gennem avl. Endvidere var der fokus på
grovfoders effekt på øko-svins helbred og robusthed samt fortalt
om genotyper, fodringsstrategier og kødkvalitet. Også vurdering
af miljøpåvirkning og dyrevelfærd i økologisk svineproduktion
var på programmet samt effekt, forebyggelse, smittekilder og
kontrol med parasitter. Oplæggene fra workshoppen kan findes
her: http://www.icrofs.dk/Sider/Forskning/organicrdd_nocast.
html. Læs mere på www.icrofs.dk 

Masser af ungdom på
Økologi-Kongres 2013

Christian Bitz underholdt 
tidligere på kongressen, 
og igen i år gøres der en 
indsats for at få land-
brugsskoleelever på Øko-
logi-Kongres. Foto: Jens 
Tønnesen.
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■ Resultaterne er fra pro-
jektet ECOSERVE, der ser
på græsmarkens bidrag 
til en øget biodiversitet i 
økologien.

Fakta

Under danske forhold kræver fodring med hø til malkekøer
etablering af indendørs tørringsanlæg


