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Du har et landbrug, økologisk eller konventionelt, som f.eks. skal generationsskiftes, eller hvor udviklingsmulighederne i nuværende produktion er udtømt. 

Der er brug for at sætte en ny kurs for at blive eller forblive økonomisk og økologisk bæredygtigt. Men hvordan gør du? 

ØKOLOGISK LANDSFORENING TILBYDER GRATIS KONSULENTHJÆLP TIL PROCESSEN
For at deltage skal du ønske forandring, afsætte den nødvendige tid og stille data for bedriftens produktion og økonomi til rådighed for projektet og de 
kompetente rådgivere.  

Rådgivningsforløbet er gratis og forventes gennemført i et intensivt forløb på 1-2 måneder fra første møde til udviklingsrapporten foreligger.

Læs mere om mulighederne på www.okologi.dk/ny-kurs og meld dig til projektet eller ring til os.

Ny kurs for din bedrift
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Mail: hba@okologi.dk
Mobil: 6197 4902
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KONTAKT

Køer er måske nok 
klimagrise, men de er 
kommet for at blive, og 
man kan gøre meget 
for at begrænse deres 
klimaaftryk og samtidig 
tjene penge på det, fast-
slog ØkologiRådgivning 
Danmarks kvægkonsu-
lenter på fodringsmøder 
i november

Kvæg er udskældt i klimadebat-
ten, fordi de bøvser metan. Det er 
der ikke ret meget at gøre ved med 
nuværende viden og værktøjer, for 
sådan er de indrettet fra naturens 
hånd. Det, man derimod kan og bør 
gøre noget ved, er at få mest mulig 
mælk og kød ud af det foder, køerne 
får. At der stadig er en del at hente 
på den front fremgik klart af indlæg-
gene på et par velbesøgte fodrings-
møder, som ØkologiRådgivning Dan-
mark holdt i november. Gevinster 
som oven i købet kommer landman-
dens pengepung til gode.

Udfordringer står i kø
Kvægrådgiver Maike Brask kridtede 
klimabanen op og lovede varmere 
vejr i fremtiden, men også mere 
forsommertørke og endnu mere og 
kraftigere regn. Resultatet af dette 
kan meget vel blive mere besvær 
med at høste grovfoder af god kva-
litet samt varmestressede køer, som 
rammes på deres frugtbarhed, hel-
lere vil æde kraftfoder end grovfoder, 
og som måske skal sæsonkælve for 
at klare udfordringerne.

- Det er muligt, I føler jer udfor-
drede nu, men det bliver værre 
endnu, fastslog hun og nævnte også 
udsigten til et større parasittryk i et 
fugtigt og varmere klima som en af 
de udfordringer, mælkeproducenter i 
fremtiden skal være endnu bedre til 
at planlægge sig ud af.

- Det positive er trods alt, at andre 
nok bliver endnu mere udfordrede, 
så mælkeproduktionen vil ytte til de 
mest egnede steder, og det kan vise 
sig at være Danmark, tilføjede Maike 
Brask.

Positivt er det også, at det er 
muligt at nedbringe kvægets klima-
belastning samtidig med, at man 
forbedrer effektiviteten, udnytter 
dyrenes ydelsespotentiale og får en 
bedre økonomi i produktionen. Men 
det kræver foder af højeste kvalitet 

og omhu i alle led fra ungdyr over 
goldkøer til de malkende, som Maike 
Brasks kolleger Erik Andersen og 
Mads E. Mortensen redegjorde for i 
deres indlæg. 

Græs er godt
Ser man alene på koens metanpro-
duktion, er den lavere på en stivel-
sesrig ration med majs og korn end 
på en ration med meget græs. Men 
fodermidlerne har også sin egen kli-
mahistorie, og her spiller græsset en 
stor og positiv rolle, så den græsba-
serede fodring samlet set giver den 
mindste klimabelastning.

En sund ko med en høj foderopta-
gelse og et langt liv er vejen til lavere 
klimabelastning. 

- Det, der er godt for koen, er og 
så godt for klimaet og økonomien, 
understreger Maike Brask.

- Jo bedre koen er til at omsætte 
foder til mælk, jo mindre metan pro-
ducerer hun pr. kg mælk, og jo lavere 

bliver foderomkostningerne. Der er 
win-win-win.

God holdbarhed evt. kombineret 
med forlænget laktation mindsker 
behovet for opdræt og sænker der-
med antallet af uproduktive dyr i 
besætningen, hvilket også gavner 
klimaet. 

Kvægrådgiver Maike Brask, Økologi-
Rådgivning Danmark, har forfattet et 
faktablad om emnet, ’Klimavenlig mæl-

-
logisk Landsforenings hjemmeside.

Karen Munk Nielsen er kommunikati-
onskonsulent i Økologisk Landsforening.

Artikel og faktablad er produceret i 
projektet Demonstration af nye øko-
logiske løsninger II, der er støttet af 
Promilleafgiftsfonden for Landbrug, 
Den Europæiske Fond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Miljø- og Fø-
devareministeriet.

Meld køerne ind i klimakampen

KVÆG
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malkeproducenter have mere fokus på godlkøer 


