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Afgræsning, sMÅKALVE 
Overhold reglerne og få gode kvier uden problemer. Erfaringer fra 2009.

»

RegleR foR afgRæsning
Kreaturer skal have adgang til græsarealer i perio-
den fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene 
og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene 
skal være på græsningsarealet minimum 6 lyse 
timer dagligt i denne periode. Småkalve under 4 
måneder kan opstaldes indendørs. Kalve i alderen 
4-6 måneder skal tilbydes adgang til afgræsning fra 
den 1. maj til den 1. september, når vejrforholdene 
og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene 

må holdes op til 7 dage på stald uden notat i logbog 
i forbindelse med goldning, inseminering, levering 
til slagteri eller for at holde dyret under observa-
tion. Kalve under 6 måneder skal have mulighed 
for læ og skygge, når de er ude på græsarealer. Det 
kan være under træer, levende hegn eller i hytte 
eller skur. Køer, der kælver på et græsareal, skal 
ligeledes have mulighed for at søge læ og skygge. 
(Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion sept. 
2009).

fokusomRådeR vedR.  
småkalve på gRæs
•	 kalvefolden: Tæt ved ejendom, hvor adgang 

til stald er mulig. Læhegn ved mark; hytte, 
der kan flyttes rundt på markerne el. lign. 
Græssets kvalitet: Nogle mener, græsset skal 
være langt, for at kalvene bedre kan tåle det, 
andre kommenterer det ikke. Det har evt. noget 
med udbindingstidspunktet at gøre. Ældre græs 
med mindre kløver vil måske give en lettere 
overgang fra stald til mark, og ikke give så 
brat et foderskifte. Kalvene skal gå på en god, 
græsdækket fold. Foldskifte bør anvendes for at 
forebygge parasitter. kalvefold til de mindste med hytte og fårehegn



God foderkrybbe til småkalve Flytbar hytte med hjul
en indhegnet frugthave anvendes som 
udslusningsfold – første 3 dage
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Småkalve inde, men med dør ud i baggrunden

Tilvænning til tråd og lys: kan løses med fårehegn, 
flere tråde eller halmballe- og bygningafgrænsning 
med en tråd. Fra få timer til 2 døgns tilvænningstid. 
Suppleringsfodres samtidig. Herfra kan kalve så 
sluses ud i de rene folde. 

•	 læforhold: Hytte eller stald. 
 
•	 foldskifte: Anbefales hver gang der lukkes nye 

kalve ud, samt senest d. 1.7. pga. parasitter. Ældre 
kalve skal flyttes videre i systemet, så gruppen og 
aldersspredningen ikke bliver for stor.

•	 suppleringsfoder: Er vigtigt for at undgå, at 
kalvene æder for meget græs og for at sikre 
energitilførslen. Eksempler på suppleringsfoder: 
Køernes grundfoder evt. suppleret med korn eller 
kalveblanding, hø og mineralblanding.

•	 Tilvænning til græs: Maj måned kan have kolde 
nætter, så overgangen til græs for den lille kalv 
kan være stor – græs er et nyt fodermiddel. 
Et ældre forsøg viser, at kvier taber sig i den 
første del af græsningssæsonen, men tager det 
på igen efter midt juni. Det er derfor vigtigt at 
suppleringsfodre, og at kalvene evt. har adgang til 
stald. 

•	 parasitinfektion: Undgå permanente kalvefolde. 
Udslusningsfolden kan evt. bruges igen, hvis 
kalvene kun er der 2-3 dage. Vær opmærksom 
på græsmarkscoccidiose og parasitter og benyt 
foldskiftet til at reducere infektionens negative 
påvirkning af dyrene. Lungeorm skal der holdes øje 
med ved alle aldersgrupper af dyr – her skal som 
regel behandles og foldskiftes samtidig. 

•	 Holdstørrelse, homogene grupper: Gruppestørrelse 
bør højst være 30-35 kalve. Aldersforskellen 
må helst ikke være større end 3 mdr. Det er 
nødvendigt at tage kalve under 4 måneder med i 
gruppen, der skal ud ved anden udbinding. Forsøg 
at lave homogene grupper, der kan følges ad i 
hele udbindingsperioden. Tag de største dyr ud af 
flokken, når nye sættes til. 

•	 drivveje: Undgå våde og optrådte drivveje til 
småkalve 

•	 indbinding: Kalve under 6 mdr. tages ind 1. sept.

YdeRligeRe infoRmaTion
Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening, 
e-mail: kl@okologi.dk

Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i 
finansieringen af dette projekt. 


