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          Hur uppnår vi hög självförsörjning i                             
   ekologisk mjölkproduktion  

    – danska erfarenheter 

 
                                   V. Kirstine Lauridsen,  

                   cand. agro. Kvæg, Økologisk Landsforening 

                                   mail: KL@ okologi.dk 

Hög  självförsörjning, hur? 

• Stort arealbehov pr mpe (ko+ungdjur) 

• Stor andel grovfoder i foderstaten 

• Göra grovfoder med hög kvalitet 

• Stor andel af eget produceret tillskottsfoder 
(spannmål, lupin, åkerböna, eller lignende) 

• Hög avkastning i marken 

• Stort intag av frisk græs (bete) i marken 

• Krav til koens foderstat 
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Teoretisk självförsörjning  
från 1989 til 1997 Helårsforsøgene H-nr 33-8 (ett projekt där x 

antal gårdars produktion dokumenterades årligt) 
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 Avkastning på växtföljdsarealen i FE/ha för ekologiskea 
mjölkgårdar i årene 1989 til 1997 (gennemsnit +/- Spredning) 

(FE= foderenheter; 1 FE. ca 1,2 kg ts/FE i genomsnitt) 
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Avkastning i kløvergræs odlat på växtföljdsarealen i FE/ha för 
ekologiska mjölkgårdar i årene 1989 til 1997 (gennemsnit +/- 

spredning). 
 

 

 



2015-03-11 

5 

 

 



2015-03-11 

6 

 



2015-03-11 

7 

 

 



2015-03-11 

8 

AAT – aminosyrer til tarmen 
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Toastning af hestebønner/lupiner ? 
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Besætning nr 1. (8200 kg EKM) 

Besætning 1 Fodring 26.2.2015 
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Foderkontrol jan. 2015 besætning 2 

 



2015-03-11 

14 

 



2015-03-11 

15 

 

Foderplan besætning 2 jan. 2015 (9500 kg EKM) 
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Konklusion: 

• Utmaningerna för hög självförsörjning är: 

• Areal ha/mpe (mjölkprod.enhet=ko+ungdjur) 

• Odlingssäkerhet av de olika grödorna 

• Möjligheten för att odla spannmål, åkerböna, 
lupin, raps eller andre tilskudsfodermidler 

• Växtföljden och produktion av 
kvalitetsgrovfoder 

• Evt samarbejde med økologiske växtodlare 
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Tak for opmærksomheden 
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Sammenhæng mellem AAT og mælk 

For at finde det økonomisk optimale AAT-niveau er det nødvendigt at 

vide, hvor meget mælkeydelsen er påvirket af AAT i foderet. Det er vist i 

figur 1.   

Bevæger man sig for eksempel fra anbefalingen på 15 (= pilen) til 16 

gram AAT/MJ vil det give ekstra 0,3 kilo EKM per ko om dagen. Og 

bevæger man sig ned fra 15 til 14 gram AAT, koster det 0,4 kilo EKM per 

ko om dagen.  

Figuren viser også, at når man kommer op i niveauet 17–18 gram AAT 

per MJ, bliver kurven flad, og køerne reagerer ikke længere med mere 

mælk for ekstra AAT.  

Effekten af mere eller mindre AAT kan være lidt højere for meget 

højtydende køer. Derimod er effekten af mere eller mindre AAT lavere i 

den sidste halvdel af laktationen 
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Skal vi lave mere tørt 
græsensilage? 

Anbefaling: Høst ved 35% tørstof (effektiv forgæring, små tab) 
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Signifikant virkning af stigende tørstofprocent 

Stiger Falder 

Opløselig råprotein x 

Ammonium-N x 

Mælkesyre x 

Eddikesyre x 

Sukker x 

pH x 

AAT x 

PBV x 

Højere AAT i tør ensilage 

30 % tørstof 60 % tørstof 

1. slæt 76 84 

2. slæt 72 83 

3. slæt 71 83 
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Foderrationer til malkekøer 
Kg tørstof pr. ko: 30% tørstof 60% tørstof Norm 

Byg 3,0 3,0 

Havre 2,0 2,0 

Hestebønne, ubehandlet 2,0 2,0 

Mineraler 0,1 0,1 

1. slæt 30% tørstof 7,3 

3. slæt 30% tørstof 7,3 

1. slæt 60% tørstof 7,3 

3. Slæt 60% tørstof 7,3 

Foderværdier: 

Energi, NEL (MJ/dag) 137 137 136 

Råprotein (g/kg tørstof) 158 158 - 

AAT (g/MJ) 14,1 14,9 15,0 

PBV (g/kg tørstof) 29 23 10-40 

Fedtsyrer (g/kg tørstof) 19 19 19-45 

Risici ved højere tørstofindhold i ensilagen 

• Større tab af bladdele i 
marken 

• Nedsat stabilitet ved 
udtagning af ensilagen 
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