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I en stor indsats for at forbedre kvali-
teten af kløvergræsensilagen til øko-
logiske malkekvæg har Økologisk 
Landsforening udskrevet konkur-
rencen om at blive årets økologiske 
kløvergræsmester 2018. Konkurren-
cen sætter fokus det økologiske klø-
vergræs og på mulighederne for at 
hæve kvaliteten af græsensilagen. 
Potentialet for at øge græskvaliteten 
er stort, og indsatsen vil oftest kunne 
hentes hjem i en højere ydelse. Kan 
ydelsen holdes med en stor andel 
hjemmeproduceret grovfoder af høj 
kvalitet i foderrationen, er der gevin-
ster at hente for økonomien - for dy-
renes velfærd og for klimaet. 

De bedste strategier 
I alt kan 20 økologiske malkekvægs-
bedrifter deltage i konkurrencen. 
Sammen med Økologisk Landsfor-
ening og ØkologiRådgivning Dan-
mark samler de deltagende bedrifter 
de bedste erfaringer og strategier fra 
praksis til at øge kvaliteten af klø-
vergræsset. På de 20 bedrifter ind-
samles data om gødningsstrategi, 
slætgræsstrategi, vandingsstrategi, 
græsudbytte, grovfoderanalyser og 
klimaaftryk. Maike Brask, kvægråd-
giver i ØkologiRådgivning Danmark, 
er en af de rådgivere, der besøger 
bedrifterne til en snak om kløver-
græskvaliteten. 

- Vi indsamler data og erfaringer 
fra bedrifterne ved et interview på 
ca. 1,5 timer. Desuden indgår analy-
ser fra bedriftens 1., 2. og 3. slæt 
2018 i vores beregninger. Vi får en 
god snak om grovfoder, både den nu-
værende strategi og den fremtidige, 
men deltagerne forpligter sig ikke 
til bestemte tiltag, fortæller Maike 
Brask.

Målsætninger og strategier 
Strategierne fra de 20 bedrifter sam-
les i en guide, som er særligt udviklet 
til økologiske malkekvægsbedrifter, 
og som skal være en hjælp til at fast-
lægge fremtidige målsætninger og 
strategier for slætgræsset, 

- Der er stort fokus på fordøjelig-
heden i første slæt, og der bruges 

mange forskellige værktøjer, fortæl-
ler Maike Brask om de foreløbige 
resultater af undersøgelsen. Hun 
tilføjer:

- Nogle er i marken hver dag, an-
dre bruger friskgræsanalyser eller 
slætprognose. Fremadrettet vil vi rig-
tig gerne skærpe fokus på 2. og 3. 
slæt, samt på protein- og især AAT-
udbytte fra kløvergræsmarker, da der 
netop på de områder kan være store 
gevinster at hente med de rigtige ind-
satser. 

I november afholdes en række 
temamøder, hvor guiden og de gode 
strategier fra bedrifterne drøftes. Da-
toer for møderne kommer på okologi.
dk/kalender.

Lav kvalitet udfordrer ydelsen 
Senere skårlægning med henblik på 
at øge udbyttet kan give anledning til 
at gå på kompromis med kvaliteten 
af foderet. De senere år er der kon-
stateret stadigt stigende udbytter af 
de økologiske kløvergræsmarker, og 
i 2016 var der græsensilage til over-
od i siloerne. Er kvaliteten af grov-

foderet for ringe og fordøjeligheden 
lavere end forventet, kan reglen om 
mindst 60 pct. grovfoder i malkekø-
ernes foderration udfordre, og det 
kan blive vanskeligt at fodre de hø-
jest ydende malkekøer op til deres 
potentiale med almindelige lokalt 
dyrkede fodermidler. Dette øger be-
hovet for at indkøbe foder til bedrif-
ten med negative konsekvenser for 
mælkeproducentens økonomi og kli-
maet til følge. 

Vil du være med i konkurrencen? 
Vil du deltage i konkurrencen om at 
blive årets økologiske kløvergræs-
mester 2018 og/eller vil du bidrage 
med dine erfaringer med produktion 
af økologisk kløvergræsensilage? Så 
kontakt kvægrådgiver Maike Brask 
på tlf. 30 62 90 16 eller mail mai@
oerd.dk 

Jannie Bak Pedersen er projektkoor-
dinator i Økologisk Landsforening

Projektet Øg kvaliteten af græsen-
silagen gennemføres af Økologisk 
Landsforening i 2018 med støtte fra 
Mælkeafgiftsfonden. Læs mere om 
projektet på okologi.dk. 
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4 Regeringens milliardplan møder kritik fra økologer

4 Natur- og klimatiltag bliver krav for økologer

5 Uenighed om klimaforandringernes konsekvenser 
Der er en betydelig uenighed om, hvordan klimaforandringerne vil 
påvirke landbruget i de nordiske lande

5 Økologer er tæt på at tangere gammel rekord
Efter et fald i antallet af økologiske bedrifter er tallet hastigt på vej op 
og nærmer sig rekorden fra 2002. Samtidig har det økologiske areal i 
Danmark aldrig været større.

6 Nye tiltag skal bremse miljøbelastende ressource

6 Forening opfordrer til ny, grøn landbrugsstøtte i EU

15 Græs er økologernes mest bæredygtige foder
Med under 250 g CO2 pr. kg tørstof er kløvergræs økologernes 
mindst klimabelastende foder. Majsensilage koster næsten det dob-
belte i CO2, og korn tre gange så meget.

Tilhængerne af holistisk afgræsning har længe ønsket, at effekten på 
klima og miljø af holistisk afgræsning dokumenteres. Nu har Aarhus 
Universitet taget fat på opgaven.

17 Naturklummen: Førstehjælp til naturen 

18 Nu skal hangrise lokalbedøves før kastration
Fra den 1. maj skal alle Frilands økologiske grise og frilandsgrise 
lokalbedøves forud for kastration. Dermed går Frilands leverandører 
foran, da det først er et krav for danske grise fra 2019.

20 Føtex slap dyrene fri i butikken
Under overskriften ’En himmel til forskel’ blev Guld-
smedgade i weekenden forvandlet til en grøn oase, 
da ØL i samarbejde med Culture Works og føtex fejrer  
økologi og dyrevelfærd.

21 DK har et godt image - brug det!
Som danske producenter har I gode muligheder for at 
eksportere til det tyske marked, men det kræver tålmo-
dighed og evnen til at gøre jeres produkter synlige på et 
marked med massiv vækst, iger tysk markedsekspert.

”Jeg ser en kirkegård
under glaslåg”

Franziska Bury er meget optaget af 
det ansvar, vi som mennesker har 
over for dyrene, miljøspørgsmål og 
det klimaaftryk, vi sætter på verden

INDHOLD: Er du årets økologiske 
kløvergræsmester? 
Kvaliteten af græsensilagen skal forbedres! Udbyt-
terne af de økologiske kløvergræsmarker er steget 
de senere år, men skal de højtydende malkekøer 
fodres op til deres potentiale, skal der langt større 
fokus på kvalitet og fordøjelighed. Har du knækket 
koden? Så er du måske årets græsmester

MENNESKER & MENINGER

KLØVERGRÆS
AF JANNIE BAK PEDERSEN

Rettelse

I forbindelse med artiklen ’Økologi kan genoplive landsbyerne’ i Økologi & 
Erhverv nr. 630 blev formanden for Udvalget for levedygtige landsbyer ved en 
fejl både kaldt Jens Kr. A. Møller og Jens Kramer. Det er Jens Kr. A. Møller, 
som er hans korrekte navn. Avisen beklager fejlen.

TEMA: PLANTEBASERET KOST

Fremtidsforskere forventer, at der bliver mindre plads til kødet, som 
må vænne sig til en mindre fremtrædende rolle i fremtidens køkken.

8 Grønne bøffer åbner døren til udlandet

8 Ny strategi har givet Naturli’ et kæmpe løft
Naturli’ bliver belønnet for en bevidst satsning på at lave alternativer 
til markedets største animalske produkter

9 Der kæmpes om markedet for plantefars
Hakket oksekød er markant den største kødkategori i dansk dagligva-
rehandel, og nu lancerer Meyers to typer økologisk plantefars for at få 
en bid af markedet.

9 Behov for øget konkurrence
Coop efterlyser ere Ø-mærkede vegetar-varer

11 Vegetarer kæmper videre

11 Køderstatninger kan blive mere klimavenlige

12 Sær næringsstofferne fri
Kan veganere undgå økologiske fødevarer, der er gødet med animalsk 
gødning? 

14 Ikke alle vender ryggen til kødet


