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Presentasjon av Norgesfôrkjeden

• Organisert som en frivillig kjede 

bestående av 13 selvstendige 

bedrifter

• Forhandlere over store deler av 

landet.

• Forretningsområder er:
– Korn

– Kraftfôr

– Plantekultur

– Driftsmidler og butikkvarer

• Markedsandeler på landsbasis:
– Korn ca 25%

– Kraftfôr ca 19%

– Såvarer  ca 28%

– Gjødsel ca 13%

– Plantevern ca 27%



Aktuelle utslippsreduserende tiltak



Ingen effekt – metanreduserende 

tilsettingsstoff under norske forhold



Greenfeed = Kraftfôrautomat som måler metan

• Greenfeed – Første i Norge!

– Måler metanutslipp fra pusten til kua, samtidig som de spiser 

kraftfôr. 





Greenfeeden på Tomb Vgs (Råde i Østfold)



Rød = Metan
Blå = Karbondioksid

Ku i  Greenfeeden



Ingen effekt – metanreduserende 

tilsettingsstoff under norske forhold



Bærekraftig vs klimavennlig

• Definisjon: Bærekraftig utvikling er en utvikling som 

tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 

generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.



Norske råvarer

• Norsk korn (bygg, havre og hvete)

• Hvetekli, havreskall, kornavrens

• Hele rapsfrø

• Kaldpresset rapskake fra Askim (Odelia rapsolje)

• Åkebønner og erter

• Kalk



DRØV Geit

• Inneholder utvalgte råvarer og levende gjær for økt 

fôrutnyttelse og optimalt vommiljø.

• Norsk korn og hele rapsfrø – 40-60 % norskandel

• Til melkegeit ved moderat til høy ytelse og dersom du 

ønsker å unngå smaksfeil på melk.



Resultater fra uttesting ALKA Geit



Hvordan lages Alkakorn150 råvaren



Hva er alkalisk behandling av korn?

Enzymer/
Reaksjonsfremmere
Vann pH 

øker

Økt 
protein 
(N)3 -4 uker, lufttett

Ikke urea igjen i 
produktet!



Norgesfôr Alka-serie

• Alkakorn gjør det mulig med en svært høy andel norsk 

korn i kraftfôr til dyr med høy produksjon (ikke tidligere 

mulig!)

• Redusert bruk av importerte proteinråvarer

• Svært godt vommiljø!!

Alkakorn 150-råvare inn i Norgesfôrblandinger: 

• Spesialtilpassede resepter: 

– Alka Mjølk (75 % norsk) og Alka Kjøtt (92 % norsk)

• Vitaminer/mineraler + ekstra svovel

• Varmebehandlet



Resultater fra uttesting ALKA Geit

• Uttesting hos 6 produsenter – kunder hos Ottadalen 

Mølle

• Kraftfôr

– 2016: DRØV Geit

– 2017: DRØV Geit

– 2018: ALKA Geit

• Startet å bruke ALKA Geit 14-30 dager før kjeing.

• Likt kraftfôropptak – litt lavere med ALKA Geit



Råvareinnhold – 78 % Norsk

Råvare ALKA GEIT DRØV GEIT

Norsk korn (helt) 49 35

Alka korn (85 % norsk) 20 0

KVEITEKLI 6 15

RAPSFRØ 6 9

MELASSE 7 6

ROESNITTER 0 10

MAIS 0 5

MAISGLUTEN 0 1

SOYAMJØL/SOYPASS 4 11

RAPSMJØL 5 4

NORSKE RÅVARER 78 59



ALKA GEIT DRØV GEIT

Råprotein, pr kg TS 19,4 18,5

Råfett, pr kg TS 5,4 7,6

FEm 0,99 1,03

AAT pr FEm 96 104

PBV pr FEm 20 5



Resultater fra uttesting ALKA Geit



Resultater fra uttesting ALKA Geit

Proteinprosent



Resultater fra uttesting ALKA Geit

Fettprosent



Resultater fra uttesting ALKA Geit



Resultater fra uttesting ALKA Geit

Tusen takk til produsentene i 
Ottadalen for at de stilte opp til 
uttesting og delte resultatene sine ☺



Margrete Eknæs
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Tine, Norgesfôr, Fiskå Mølle

Forskingsprosjekter vi deltar på:

Toleransegrenser for bruk av norsk korn 
til melkegeit 



ALKA Müsli

• 95 % norske råvarer

• Valset alkalisk bygg og vanlig bygg – Struktur og økt 

tyggetid.

• Tilsatt vitaminer og mineraler.

• Varmebehandlet

• Tilsatt svovel for optimal proteinsyntese i vom.

• Redusert bruk av importerte proteinråvarer

NYHET!!



Måler pH i vomma oss okser på fri appetitt med 

ALKA Musli



DRØV Tilvekst N – Fri for soya og palme

– 80 % norske råvarer

– Norske og kortreiste råvarer som kan dyrkes i norsk klima

– Fri for soya og palme

– Levende gjær

– Buffer

– Organisk selen

– Vitaminer og mineraler tilpasset dyr med høy tilvekst



Anbefalt kraftfôr til kjøttproduksjon på geit -

Boergeit

• DRØV Kjøttfe

• Saltstein – Strandard KNZ – med ekstra selen

• Sprayfo Blå

Før og etter kjeing - laktasjonsperioden

• DRØV Geit 

• DRØV Energirik

• DRØV Middelsslått

Oppfôring til slakt

• DRØV Intro (til kje fra fødsel og de første mnd.)

• DRØV Kjøttfe

• DRØV Kraftig

• DRØV Middelsslått



Anbefalt kraftfôr til kjøttproduksjon på geit -

Boergeit

Om lokalt og norsk er viktig 

• ALKA Geit

• ALKA Müsli

• DRØV Tilvekst N 

• ALKA Mjølk og ALKA Kjøtt 



Finn din lokale mølle her – www.norgesfor.no




