
Samgræsning med malkekøer 
Får, heste, eller geder kan med fordel samgræsse med malkekvæg og derved give 

bedre græs arealer.  

Alle dyrearter har forskellige præferencer og afgræsningsadfærd. Ved at lade flere dyrearter 

afgræsse samme areal får det enkelte dyr bedre græskvalitet, og der kan hentes flere FE/Ha. 

Derudover kan man som landmand spare afpudsning af græsmarkerne, og sænke parasittrykket.   

  

Får som ukrudtsryddere 

Får æder gerne skræpperne i græsmarken og 

efterlader det gode græs til køerne. 

Fordele 

 Afpudsning af græsmarken 

 Mindsker parasitbyrden 

 Flere FE/ha 

 Får er lette dyr der ikke beskadiger marken 

 Får kan gå ude hele året 

Udfordringer 

 Får kræver flere trådet hegn 

 Fårene må ikke have adgang til kvæg 

mineraler 

Fårene bør komme tidligt på arealet, og trimme 

marken før kvæget 

 

CASE 

Jørgen Sønderby har 160 køer og ca. 40 Gotlandske 

pelsfår. Fårene plejer kvægets græsmarker fra 

oktober til april, og holder derved græsmarkerne fri 

for ukrudt, så græsset får optimale vækstbetingelser.  

Nethegnet der bruges til at holde fårene inde, 

fungere fint på folde hvor køerne kælver, og holder 

derved også kalvene inde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre græs til kvierne 

Fersk eng med krav om afgræsning 

kan være et oplagt sted at afgræsse 

med kvier.  

Samgræsning med flere forskellige 

dyregrupper, f.eks. hest, får og ged 

giver bedre tilgængeligt græs til 

kvæget. Dette gøres nemmest ved 

entreprenør afgræsning. Derved har 

kvægbrugeren kun ansvaret for sine 

egne dyr. 

Fordele 

 Velplejet eng uden mekanisk 

afpudsning 

 Bedre tilvækst for kvierne 

ved bedre græs 

 Nedsat parasitbyrde 

Udfordringer 

 Kort sæson for kvæget på 

arealet 

 Brug for en buffer mark 

Eksempel på samgræsning med 

forskellige dyregrupper 

 Tidlig udbinding- maj: får 

 Maj-august :kvier 

 August- indbinding: geder eller heste, alt 

efter arealets tilstand  

Dermed er arealet plejet og klar til at give bedst 

mulige udbytter næste år. 

 

 
Kalve og de små drøvtyggere kan dele hegn 

Har man små drøvtyggere på sin bedrift kan deres vinterfold være en rigtig god starter fold for små 

kalve. Det fornødne hegn til får og geder vil nemt kunne holde kalve inde, og de voksne drøvtyggere vil 

fortynde parasitbyrden på arealet over vinteren. Derved udsættes kalvene for mindre smittetryk. 

Fordele 

 Kalvefolde vil kunne bruges hele året uden at smittepresset opformeres 

 Græsmarken vil blive afpudset 

Udfordringer 

 Der skal være andre folde til kalvene efter 1. juli 

 Udbinding af flere kalvehold over sommeren giver udfordringer med foldskifte 

 

 

CASE 

Laust Krejbjerg har 155 malkekøer og 44 geder. Hans geder græsser et 

permanent græsareal tæt på gården hele vinteren. Ca. i april kommer 

gederne på arealer hvor de yder naturpleje i form af afgræsning af 

bjørneklo.  

Når gederne er væk fra arealet bruges det til at lære kalvene at være 

på græs, før de kommer på større arealer længere væk fra gården. 


