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Per Spleth, SEGES 

• Fodring, græsning og naturpleje
• Om golde køer og køer med kalv v. siden
• Kvier til opdræt (den fremtidige ko) – Kælve ved 2 år eller ældre?
• Kvier der slagtes 20- 29 mdr. gamle
• Ungtyre eller Stude der slagtes 20‐24 mdr. gamle
• Vælg den rigtige græsning til dyrene – kvalitet 
• Producer eller køb den rigtige ensilage, eller hø til vinterfoder
• Arealer til vinter afgræsning, hvordan gør man? 



Fodring, græsning og naturpleje
Fordele ved kvæg 

• Generelt er kvæg gode til naturpleje, fordi de æder et bredt sortiment af de 
planter, der gror på arealerne. Som drøvtyggere har de behov for at æde groft 
materiale og æder meget gerne friske, grønne skud. Det giver en afgræsning, 
hvor der tages noget over hele arealet. 

• Kvæg er så tunge, at de træder hul i plantedækket i de vådere områder. På den 
måde dannes der en god mosaik af knolde og huller med vand. Det skaber en 
lang række mikrohabitater, der kan rumme et rigt insekt- og planteliv. Desuden 
opstår der særlige mikrohabitater ved kokasser, der også giver levested for en 
række insekter. 



Ulemper ved kvæg?

• Ved ekstensiv græsning kan kvæg normalt ikke hindre tilgroning med træer og 
buske på langt sigt. Det kræver derfor en supplerende indsats. 

• Kvæg fjerner ikke så store mængder næringsstoffer ved afgræsning, som det er 
tilfældet, når man tager slæt.







Om golde køer og køer med kalv v. siden



Fodring af ammekøer





Kvier til avl 



Stude og slagtekvier



Ungtyre fodring



Fodring af ungtyre – valg af tilvækst?





Vinterfoder – græsensilage eller ?



Sommerafgræsning

• Sommergræs fra april/maj til november
• Find en belægningsgrad med dyr der passer

på arealet eller skiftefolde?
• Skygge for sol i varme perioder? 
• Et god kælvningstidspunkt er marts-maj
• Fravænning i oktober



Husk egnede arealer til udegående kvæg vinter



Pas godt på dine udegående kvæg

• Tjek dyrenes huld og adfærd
• Adgang til frisk drikkevand
• Adgang til foder (fx græs eller ensilage)
• Tørt liggeareal
• Læ og ly – naturlig eller læskur 
• Adgang til mineraler
• Kælvningstidspunkt?
• Dagligt tilsyn



Udegående kvæg vinter

• Bedst med robuste racer (Højland, Galloway, 
Dexter,  Angus, Hereford osv.)

• Bedst med goldkøer, der skal kælve marts-april-maj
• Foder efter behov i form af afgræsning/ensilage
• Husk mineraler



Brug for at vurdering

• Undgå tynde/magre dyr
• Undgå dyr med strittende pels og hårløse partier 
• Undgå dyr med unaturlig adfærd (fx. sænket hoved)



Læskur?

• Nemt at komme i ly og læ
• Mulighed for at kigge ud





Spørgsmål
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