
Lars Frydenlund,  Brande. 

Lars:  ”Vi fik MaksiGrass vognen leveret til 2. slætrunde (ultimo maj) og har 
frem til 20. oktober fodret med 2 store læs til køerne, - ca. 6 kg ts. ko/dag. 
Vi har valgt at blande det i fuldfodervogen pga. praktiske forhold. Det har 
fungeret godt og der har ikke været problemer med varmedannelse.”

”Vi har opfodret 217.000 kg ts. i frisk græs.  På de samme marker er der ta-
get slæt. I ensilage er der avlet 194.000 kg ts. Udbytte/ha i 2018 ligger på 
10.300 kg ts.  Dette er meget tilfredsstillende i et ekstremt tørkeår. Vi har 
også flyttet vand i døgndrift – føler jeg.”

”Vores omkostninger til tilskudsfoder ligger ca. 152.000 kr. under det vi ple-
jer at bruge, når der ikke suppleres med frisk græs. Dette svarer til et fald i 
vores fremstillingspris på 7 ører – fordelt på hele årsproduktionen”. 

”Dvs. at der er afsat til løn, traktor og afskrivning af vognen.” 

Jacob Hessels, Astrup

Jacob: ”Vi har fodret med 7-9 kg ts./ko i ca. 200 dage. Vi har anvendt ca. 
50 HA græs hvoraf størstedelen blev ensileret i 1. slæt. I alt har vi opfodret 
268.000 kg ts. i frisk græs. Vores udbytte er opgjort til ca. 9.100 kg ts./ha.  
Ok efter som 25 % af arealet ikke kunne vandes. Indtil tørken for alvor satte 
ind ultimo juni havde vi sparet ca. 50.000 kr. i soya og bergafedt.”

Marteen Asseldonk, Vinderup

Marteen:  ”MaksiGrass har bidraget positivt til, at den tørre sommer ikke har 
gjort alvorlig skade. Vi har kørt 2 læs ind til køerne det meste af sommeren. 
I de første 8 uger sparede vi 20.000 kg tilskudsfoder. Var tørken ikke kom-
met ville besparelsen på hele sommeren nemt være løbet op i 50.000kg ift. 
vores normale forbrug.  MaksiGrass-vognen er nemt at manøvrere med. 

Jeg bakker 40 m ind på et foderbord der kun er godt 3 m bredt. Det er gået 
fint. Vi er meget godt tilfredse med den service vi har fået.”

Jens Bernhard Knudsen, Aulum

Jens Bernhard: ”Vi tog MaksiGrass i brug omkring 1. oktober i år. Vi har me-
get ny omlagt græs, som vi gerne ville have opfodret frisk frem for at ensi-
lere. Pt ser det ud til, at vi når over de planlagte 45 ha efterårs græs. Vi er 
ikke vant til at tage analyser af frisk efterårs græs, men det har været en 
øjenåbner, at kvaliteten faktisk er på højde med vores 1. slæt kløvergræs en-
silage, endda med meget højere protein indhold. Køerne kvitterede da også 
med en lille ydelsesstigning selvom vi fra dag èt, tog 1,6 kg tilskudsfoder pr. 
ko ud af deres ration”.

”Man skal være klar på, at det kræver noget tid hver dag, men jeg er over-
bevist om, at dette er den rette vej for os”



Joost Oppers, Sdr. Felding

Joost: ”Vores 400 køer har fået frisk græs siden den 16. oktober i år. Det 
er et hit, som jeg vil forfølge til næste år. Vi tog 400 kg tilskudsfoder ud af 
køernes ration, men ydelsen steg alligevel med 200 kg. Vi fodrer også med 
roer og græssets høje proteinindhold er et godt supplement hertil. Frisk græs 
på stald bliver meget udbredt i fremtiden – det er jeg overbevist om.”

  

Jens Ulrik Tarpgaard, Vedersø

Jens Ulrik: ”Vores forestilling og frygt for at køerne ville glemme at besø-
ge vores 4 Lely-robotter viste sig at være ubegrundet. Vi har opretholdt et 
tilfredsstillende antal malkninger/ko, faktisk lidt højere end vi plejer at se 
sammen med afgræsning og ensilagefodring om natten. Ydelsen har været 
vigende, men sommeren har også været ekstrem.”

Morten Amby Jensen, Foulum

Morten: ”Vi har i sæson 2018 brugt MaksiGrass ifb. med høstning af græs til 
vores projekt ”Grøn protein”. Græssets vandopløselige protein presses ud, 
syrnes, dekanteres og kan herefter anvendes som proteinfoder til enmavede 
dyr – på sigt måske også i human ernæring. I denne proces er det vigtigt, at 
græsset bevarer sin friskhed og renhed (ingen varmeudvikling og forurening 
af jord/gyllerester).  På grund af den direkte og skånsomme bjergning er 
MaksiGrass den foretrukne høstmaskine til at sikre ovenstående parameter.  
Parameter som en kovom også sætter stor pris på.”

Jørgen Søndergaard Madsen, Faster

Jørgen: ”Vores ejendom har været fulgt jævnligt gennem hele græssæsonen, 
da vi er en del af et stort ”Græsmælks-projekt” på Foulum. Det er tydeligt, 
at vi har fået væsentlig mere effekt af at vande, hvor MaksiGrass har kørt, 
frem for, hvor køerne har afgræsset. Der er mindst 2500 kg ts. til forskel pr. 
HA. Med masser af frisk græs på stald har vi opnået en ydelsesstigning gen-
nem sommeren. I forhold til mælkeprognosen har vi lagt 1-2 kg over pr. ko/
dag.   

Ca. 2 gange om måneden er der indberettet til EnDagsFoderkontrol. Disse 
registreringer kan ses på bagsiden af dette bilag. Seges og Foulum har stået 
for den videre databehandling, som fremgår af de GræsMarster plancher der 
hænger på Agromek standen. 

Jesper Danielsen, Række Mølle

Jesper: ”Som klovbeskærer i Jørgens besætning har jeg med interesse fulgt 
med i køernes klovkvalitet. Køerne har fået meget letfordøjeligt græs og man 
kunne frygte at laminitis eller såleblødninger kunne blive et problem. Det har 
det absolut ikke været. Tværtimod fornemmer jeg en mere stræk hornstruk-
tur ved den aktuelle fodring med meget frisk græs.”
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