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Afgræsning, løbekvier og goldkøer 
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).

løbekvieR 
fokusomRåde: 
VellyKKet iKælVning 
uDen længere StalD-
opholD for KVierne
løsningsforslag:
•	 nærhedsprincippet: løbekvierne 

går i en lille mark nær ejen-
dommen, hvor opsyn og dermed 
brunstobservation er nemt.

•	 inseminering/egen tyr.
•	 Sammen med køer, hvor de går 

ud og ind sammen med dem. 
•	 aktivitetsmåler – hea-timer – 

kan anvendes ved overgang fra 
bygning til mark, hvor føleren 
kan opsættes. 

Foderhæk til goldkøer med særlig 
goldkoblanding

løbekvier på stald til 
drægtighedsundersøgelse



kreaturvogn til transport af kvier hjem til inseminering eller 
goldkøer til og fra en mark drivveje skal holdes i orden, når der er meget trafik
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mineraltønde til goldkøerFold til goldkøer og kælvning nær stalden vandkar

•	 ud/ ind sammen med goldkøer, hvor de kan æde 
malkekøernes foderrester

•	 ud/ ind i egen gruppe evt. modsat køer, så de kan 
æde foderrester

•	 fanggitter på marken: Der kan laves foderbord 
eller hæk med fanggitter. en flytbar fangefold 
kan anvendes. Kvierne lokkes med lidt korn/
mineralblanding eller andet 

•	 hjemtagning med vogn
•	 Drivgange, der kan holde hele sommeren

goldkøeR fokusomRådeR  
VeD golDning og KælVning:
ved goldning: Det er sjældent en udfordring at golde 
dyrene på en uge, men der kan være problemer med 
enkelte dyr (3-5 %).
 
løsningsforslag:
•	 Systematik ved afgoldning – start afgoldning en fast 

ugedag. tag foderet fra køerne, undtagen halm. Malk 
1 til 2 dage mere, efter 2-3 dage tildeles lidt ensilage. 
hold en meget restriktiv fodring i afgoldningsugen.

•	 hold godt øje med yveret i denne periode. 
•	 græssets kvalitet og tilbud skal være reduceret, så 

de får restriktiv fodring. 
 

ved kælvning:
indtagning efter forventet kælvningsdato, kan give 
problemer med de 7 dage, så prøv et af nedenstående 
forslag:

løsningsforslag:
•	 ud/ ind med goldkogruppen. luk fra, når de viser 

tegn på kælvning.
•	 Kælvning på mark i sommerperioden
•	 Kælvningsafdeling med nem adgang til marken

andet:
•	 for at undgå mælkefeber er det nødvendigt at 

lave restriktiv fodring, regulere græsarealet, 
suppleringsfodre og huske goldkomineralblanding.

•	 Drivveje, der kan holde hele sommeren.

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. 


