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Reddet af det 
tidlige forår
Peder Nielsen fodrer sine malkekøer med hø – og 
kun hø

Det første, man ser, når man kom-
mer kørende til Peder Nielsens gård 
syd for Lemvig, er en meget stor 
lade. Og det første, man lugter, er 
duften fra ladens indhold: hø.

Peder Nielsen installerede sit 
plantørringsanlæg til hø i 2007 og 
fodrer i dag sine 60 sortbrogede 
malkekøer udelukkende med hø. 
Det giver dels en bedre kilopris for 
mælken, og dels en anden arbejds-
gang på gården. Det første er jo altid 
kærkomment. Det andet er der både 
godt og skidt at sige om.

- Beslutningen om at omlægge til 
kun at fodre med hø traf jeg en vinter, 
hvor markstakkene stod under vand. 
Og det var jeg ret træt af. Vinterfor-
dringen er meget nemmere med hø. 
Jeg henter høet i laden og kan lægge 
foderet på foderbordet for 1-2 døgn 
ad gangen, siger Peder Nielsen.

Køerne på gården er ret vilde med 
det lækre hø. Om sommeren behø-
ver Peder Nielsen bare at startet 
minilæsseren, så kommer køerne 
ind om aftenen, for de ved godt, at 
når minilæsseren kører, så er der hø 
på vej til stalden.

Avlet til ensilage
Det første år med produktion af hø-
mælk faldt mælkeydelsen i besæt-
ningen.

- Vi kom for sent i gang, konsta-
terer Peder Nielsen, som siden har 
fået mælkeydelsen op på højere ni-
veau end før omlægningen til høfod-
ring, ca. 9500 kg EKM i dag.

- Men det er ikke problemfrit. 
Vi har svært ved at få foderet til at 
slå til. I år blev vi reddet af det tid-
lige forår, som betød tidlig adgang 
til græsmarkerne, konstaterer Peder 
Nielsen, som ikke er helt sikker på, 
om det er køerne, der æder for me-
get, eller om de bare udnytter det, de 
spiser, for dårligt. 

- Køerne er jo fremavlet til at give 
en høj ydelse på ensilage – måske 
er det årsagen til, at de ikke udnyt-
ter høfoderet optimalt, siger Peder 
Nielsen.

Travle somre
Peder Nielsen sparer som nævnt ar-
bejdstid om vinteren. Til gengæld har 
han travlt om sommeren, når høet 
skal slås, vendes og bjærges.

- Det første slæt tages ad tre-
fire omgange. Det er hér, udbyttet 
er størst. Vi bjærger typisk mellem 
2000 og 4000 FE pr. ha i første slæt, 
hvilket svarer til 30-50 procent af 
det årlige udbytte, fortæller Peder 
Nielsen. På et godt år kan han gen-
nemføre fire slæt i alt. Det sidste la-
ver Peder Nielsen til wrap til kviernes 
vinterfodring, men det er lykkedes 
enkelte år at bjerge over halvdelen 
af det sidste slæt som hø.

Når høet er slået, skal det tørre 
på markerne og vendes regelmæssig 
undervejs, inden det bjærges.

- Det betyder, at jeg sidder på en 
traktor en del timer om sommeren. 
Det giver ikke megen ferie – og kan 
vi endelig holde fri en halv dag, så er 
det, fordi vejret er dårligt, siger Peder 
Nielsen.

Det trækker veksler på familieli-
vet at bruge så megen tid på arbej-
det om sommeren; men indtil videre 
skal der ikke ændres på fodringen af 
køerne, siger Peder Nielsen.

Græs og lucerne
Peder Nielsen har afprøvet flere for-
skellige frøblandinger til markerne, 
bl.a. Frøsalgets bl. 870, som var med 
til DM i hø 2012. Udgangspunktet er 
halvt lucerne og halvt græs. Lucerne 
er godt, fordi de hule stængler giver 
en god bæreevne i høstakken og tør-
rer hurtig, men halter nok lidt udbyt-
temæssig i forhold til en anden kvæl-
stofbinder, rødkløver, som Peder 
Nielsen mener er uegnet til høfrem-
stillingen, for den kraftige plante er 
svær at tørre.

- Én af vores udfordringer er, at 
det ikke er alle vores marker, vi kan 
vande. Vi skal derfor bruge græsser, 
der er tørketålende. Vi har ekspe-
rimenteret med Barolex fra Baren-
brug. Denne græs har et lavt suk-
kerindhold, stor roddybde samt en 
langsom udvikling; men jeg var ikke 
tilfreds med udbyttet første brugs-
år, fortæller Peder Nielsen. I 2012 
vandt han andenpladsen i DM i hø. 
Præmien var 150 kg Hay mix lucerne 
fra Frøsalget.

- Der var lucerne, kløver, urter og 
græsser i blandingen, som stod utro-
ligt flot. Den er lidt svær at tørre, men 
vi har ikke haft rigtig høvejr endnu i 
år, her den 23. maj, siger Peder Niel-
sen.

I år har han lavet sin egen blan-

ding, hvor lucerne, som indimellem 
har svært ved at finde fodfæste på 
Peder Nielsen sandede jorde, bliver 
suppleret med hvidkløver og meget 
lidt rødkløver, så hullerne i marken 
kan lukkes.

Høst før tid
Markerne dyrkes i syvårs cyklusser. 
Første år er der korn i marken. An-
det år er der korn med græsudlæg, 
og de næste fire-fem år er der græs 
på marken, hvorefter Peder Nielsen 
starter forfra med korn.

- Det 2. år rummer udfordringer, 
for halmen skal væk fra marken hur-
tigt. I år har jeg planer om at skår-
lægge kornet, et par dage før det 
er helt modent. Så skal det ligge og 
modne færdigt et par dage på mar-

ken, hvorefter jeg vil samle det op 
med pickup’en, siger Peder Nielsen 
og tilføjer:

- Vil man have succes med hø, 
er det vigtigt, at man ved, hvornår 
man skal lave slæt – og det er som 
regel et par dage før, end man tror, 
det er tid. Så skal høet vendes – ikke 
for ofte og ikke for lidt. Det slider på 
høet, hver gang vi vender det, og det 
tærer på de efterfølgende slæt, hver 
gang vi kører på marken, siger Peder 
Nielsen.

Løstørringsanlæg
I den store lade, som står langs ind-
kørslen til gården, er der i den ene 
ende ridebane med dobbelttag. Den 
opvarmede luft fra taget udnyttes i 
ladens anden halvdel, hvor to store 
motorer blæser 100.000 kbm. luft i 
timen ind i hver af de to løstørrings-
anlæg. Det larmer, men duften af 
høet fra årets første slæt er helt ube-
skrivelig god – det er ikke underligt, 
at køerne elsker det lækre hø.

- Jeg så anlægget på Agromek, 
hvor en hel udstillingshal duftede af 
hø, og så endte det med, at jeg fik 
det installeret her på gården, siger 
Peder Nielsen. Og kravler ud i kra-
nen, der svæver over høstakkene, så 
Økologi & Erhverv kan få et billede 
med hjem til artiklen.
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Peder Nielsen producerer årligt hø 
svarene til 250.000 – 300.000 FE. 
Høet tørres færdigt i det store plan-
tørringsanlæg. 

FAkTA:
 ► 60 sortbrogede malkekøer
 ► Malkning på Lely malkerobot årgang 1998
 ► Leverer tre ton mælk hver anden dag til Thise
 ► 18 måneders laktationsperiode
 ► Producerer årlig hø svarende til 250-300.000 FE
 ► Tørrer hø i to tørrekasser, der hver er på 10 x 20 m. Blæser, kran 

og affugter er fra Lasco. Anskaffelsespris: 2,5 mio.kr. inkl. hal på 
85 x 22 m og en del egne timer.

 ► Jordtilliggende: 40 ha ved gården. 60 ha i nabolaget. Heraf: ca. 25 
ha med korn og ca. 75 ha med græs.

Hø-tørringen styres elektronisk.


