
MaksiGrass on tour 2020.  

Program og anden nyttig viden. 
 

Generelt.:  Ved en øget skærpelse af forsamlings forbuddet kan det blive aktuelt at aflyse.  

Deltagelse er gratis, men det kræver tilmelding. Der serveres kaffe og rundstykker   

Tilmelding på: 

mail@maksigrass.dk   Eller SMS til 60943375 Skriv hvor og navn på deltager.  

Møderne afholdes i marken/laden.  

___________________________________________________________________________________ 

Mandag d. 19. okt. kl. 10.00-11.45 

Ausumgaard, Holstebrovej 101, 7560 Hjerm. 

Der vil være en kort orientering og fremvisning af proteinanlægget, men ellers er det primært præsentation af 

resultater og observationer i den økologiske mælkeproduktionen  hos Poul Nygaard, Hjerm som er på dagsordenen.  

190 køer, traditionel løsdriftsstald, bred fodergang og malkestald. Ydelsesniveau 9.800 kg 

Daglige observationer i mark og stald efter godt et års erfaringer med frisk græsfodring. v/Poul Nygaard 

Tekniske resultater, græsudbytter, græsoptagelse, tilskudsfoder, restbeløb mm. v/ Jens Thomsen. Lemvigegnens 

Landboforening. 

Orientering om græsproteinanlægget på Ausumgaard. v/Kristian Karlhøj eller Søren Østerby. 

____________________________________________________________________________________ 

Onsdag d. 21. okt. kl. 10.00-11.45 

Henrik Mikkelsen, Hebbelstrupvej 157, 9800 Hjørring 

150 konventionelle køer i bindestald. Majs og frisk græsfodring. 7-9 kg ts./ko i frisk græs. Høj ydelse 38-40 kg/ko.  

Styrring, justeringer, daglige observationer i mark og stald. v/Henrik Mikkelsen. 

Tekniske resultater, udbytter, EFK, tilskudsfoderforbrug, fremstillingspris, mm. v/Rasmus Kjærgaard Wielandt, 

Vestjyllands Andel (tidligere hos Landbonord) 

Græsmarken: Græsblandinger og sorter, smag, tæthed, genvækst, kløver, stubhøjde, mm.  v/Finn Melvang 

Christensen. Linds 

Investerings-/tilbagebetalings overblik. V./Trine Jensen. Landbonord. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Torsdag d. 22. okt. kl. 10.00-11.45 

Niels Martin Krag, Nørrebyen 6, 6280 Højer. 

385 konventionelle køer i moderne produktionsanlæg. Ydelsesniveau 11.800 kg. Selvkørende fuldfoderblander og 

brovægt.  Maskinstation har løbende leveret nyhøstet græs hver morgen.  

Udfordringer og samarbejdsmodeler ved konceptet Maskinstation/kvægbruger. v/ Jonas Krag og planteavlskonsulent 

Carsten Clausen Kock, Sønderjysk Landboforening.  

Resultater og observationer i stald og mark. Græsblandinger, jordtyper, stubhøjde mm.  v/Niels Martin Krag og 

Carsten Clausen Kock. 

Økologiens muligheder for at optimere via frisk græs: Udbytter, kg ts. og protein/ha, selvforsyningsgrad, 

græsblandinger, praktiske erfaringer og anbefalinger. V/ Filip Friis. 

______________________________________________________________________________________ 

Mandag d. 26. okt. 10.00-11.45 

Willem Blaauw, Frisbækvej 14, 8766 Nr. Snede 

140 økologiske jerseykøer i traditionel stald med bred fælles foderbord og malkestald. Ejstrupholm Maskinstation 

har de seneste 2 år leveret frisk græs på foderbordet. Ydelsesniveau 9.500 kg. Gårdbutik og bondegårdscamping er 

også en driftsgren på ejendommen. MaksiGrass vognen ses i drift.  

Erfaringer og observationer i stald og mark. v/Willem Blaauw. 

Staldfodring og afgræsning i kombination, græsudbytter, tilskudsfoderforbrug, restbeløb, fremstillingspris mm. v/ 

Erik Andersen. Økologirådgivning Danmark 

Maskinstation/kvægbruger høstkoncept, samt opsamling vedr. frisk græs fodring. v/ Thomas Friis, Ejstrupholm 

Maskinstation og Jørgen Søndergaard Madsen, MaksiGrass  

_______________________________________________________________________________________ 

Onsdag d. 28. okt. kl. 10.00-11.45 

Jørgen Søndergaard Madsen, Stensbovej 1, 6900 Skjern. 

145 økologiske køer med fokus på stor græsoptagelse. Ydelsesniveau 9.600 kg/ko. Græsoptagelse 3.000 kg 

ts/ko/sæson.  Soyafri mælkeprodukton. Præsentation af 4 års drift med konceptet MaksiGrass. Systemets robusthed, 

driftsomkostninger, fremstillingspris på mælk. Hvordan ser en mark ud efter 3 års intensiv græshøst og mange 

overkørsler.  

Resultater i mark og stald. v/Jørgen Søndergaard Madsen 

Frisk græs til malkegeder. Erfaringer og anbefalinger. v/Gedeavler Camilla og Herwin Kool. 

Fremstillingspris på mælk og grovfoder. Bag om fraktilanalyserne. Brutto/nettoudbytter. v/ Stefan Aagaard Dyrvig, 

Vestjysk Landboforening.  

Samlet overblik over 3 års registreringer og resultater  i ”Græsmælks projektet” v/Arne Munk, Seges.  

 

  



Tak til alle medvirkende på MaksiGrass on Tour 2020 

 

 

 

 

 

 

 


