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TEMA 2: Fodring sommer og vinter 

2) Det er vigtigt, at køer på græs suppleres sideløbende med foder og goldkomineraler, enten 
 
 De sidste 7-14 dage før kælvning 
 Eller: Hele afgræsningsperioden 

 

Baggrund: 

 

Sommer 

Fodringen af goldkøer i sommerperioden, dels i forbindelse med afgræsning og dels i forbindelse 
med dagene op til kælvning, udviste variation. Der var forskellige metoder, men temaet kan deles i 
3 undertemaer: Fodring de sidste 7-14 dage før kælvning, fodring sideløbende med afgræsning 
hele græsperioden og udelukkende afgræsning evt. plus goldkomineraler. 

 

a) Afgræsning indtil 7-14 dage før kælvning. 
 

Afgræsning indtil 7-14 dage før forventet kælvning var en almindelig metode, men der var 
forskellige overvejelser herfor. En begrundede det med, at metoden var valgt i forhold til fodring. 
Han havde goldkøer på ekstensivt græs indtil 14 dage før kælvning: 

 

Vi bestræber os på at få dem hjem 14 dage før kælvning, så får de den almindelige 
goldkoblanding. (3) 

 
 

b) Fodring sideløbende med afgræsning hele græsperioden. 
 

Der var begrænset variation i valget af foder blandt de landmænd, der fodrede hele græsperioden  

En af de landmænd, der fodrede hele afgræsningsperioden med, svarede: 

 

Vi havde bygærtehelsæd indtil 1.juni i år cirka, så dertil kørte vi bare med den ration, 
som vi havde kørt med hele vinteren. Vi stoppede med helsæd der, fordi vi kunne se 
at vi nu havde så lille et forbrug. Så lukkede vi (stakken) ned, og gik vi over til majs, 
som vi har til de malkende køer og så græsensilage. Og lige nu er vi gået tilbage til 
bygærtehelsæd igen, for nu har vi brug for det. Men vi har dem altid inde på stald, 
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når de andre (lakterende) køer er ude, og giver dem en ration, svarende til 5-7 FE, 
ligesom efter hvor meget græs vi synes der er på marken. (6) 

 

 

c) Udelukkende afgræsning evt. plus goldkomineraler. 

Kun ganske få landmænd praktiserede denne form for afgræsning, og der var ikke nogle 
begrundelse herfor. Det var en procedure, som landmændene havde foretaget gennem alle årene, 
og som passede til deres temperament: 

 
Vi sætter goldkøerne over i ”fårefold” 14 dage før med masser af mineraler. (4) 

 

En af dem der havde udelukkende afgræsning sagde, at hans køer gik ude på græs, de fik 
udelukkende mineraler og han lod også køerne kælve ude. Han syntes dog ikke det var optimalt, 
men var den mulighed han havde: 

 

Jamen jeg tænker jo, at de skal jo ud, og så tænker jeg nok at hvis stalden var sådan 
at de kunne gå ind og ud sådan som de ville, så ville det nok egentlig være det bedste, 
sådan det bare var en motionsfold de havde ude, men det synes jeg ikke lige at jeg 
kan stille an. (…) Og så skulle man fodre dem inden for sådan mest… (8) 

 

Fra: Diskussionen 

 

. De landmænd, som valgte at tage goldkøerne hjem 7-10 dage før kælvning, lod køerne afgræsse 
på større områder, ofte ugødede arealer, og supplerede med goldkomineraler. Deres køer blev 
hentet hjem og sat på goldkofoder straks ved hjemtagelsen.  Selvom rådgiverne anbefalede 
restriktiv afgræsning suppleret med goldkoblanding i hele afgræsningsperioden, var erfaringerne 
fra landmændene, at afgræsning på arealer uden kløver, og goldkofodring de sidste 7-14 dage før 
kælvning, virker. 

 

Fra: Anbefalinger fra rådgiverne 

 

Afgræsning af goldkøer: 

• Undgå kløver i marken til goldkøer. Specielt de sidste 3 uger. 
• Undgå for meget græs i hele perioden, - så de bliver for fede. 
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• Gerne mark tæt på gården, - specielt de sidste 3 uger. 
• Fodring sommer på samme måde som om vinteren, suppleret med afgræsning. 
• Undgå at gøde marken. 
• Begrænse antal FE i græs, og fodre med goldko foder ved siden af. 

 


