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”Ny giv” - sauefôring

• Ein plass lyt me starta

• iPluss fôrpris

• iPluss grovfôrbehov

• Økonomi



Ein plass må me starta

Grovfôrgrunnlaget

Vinterfôr

Beite



Grovfôrkvalitet

• Vurdering av farge, 

lukt og konsistens

• Målbar kvalitet –

analyse av surfôret



Grovfôrkvalitet

• Nytt bor, bedre gjennomsnitt

- 6 m ned i tårnsilo

Eget bor for rundballer

• Grovfôrstrategi:

Kvalitetsmål + Tiltak

• Grasprognoser – følge 

utviklinga fram til slått



Pakketilbud surfôrprøver

• Uttak av prøve fra silo eller rundball 

• Innsending av prøve m/skjema og frankert

• Analysering av næringsinnhold, gjæringskvalitet     og 

mineralinnhold 

• Samarbeid med Tine og FK om resultatene

• Tilbakemeldingsskjemaet ”NLR Surfôrtolken”

med tips om forbedringspotensial

• Kr 1.750,-





Surfôrkvalitet 1. slått

• Fôrenhetskonsentrasjonen – FEm

• Fra 0,73 – 0,91 (isådd eng – god overvintring)

• Snitt 1. slått – 0,82 FEm 

• Proteininnhold – Optimalt 130 – 170 g/kg TS

• Fra 99 – 170

• Snitt 1. slått – 141g



Surfôrkvalitet 1. slått

• Prosent av prøvene

• NDF: Middels 480 - 520, Høyt 521 - 600, Svært høyt > 600

• iNDF: Middels 128 -179, Høyt 180 - 243, Svært høyt 244 - 301

• Ford.org.stoff: Middels 73 - 75%, Lav 69 - 72,9%, Svært lav < 69

Middels Høyt Svært høyt

NDF 36 57 7

iNDF 14 50 36

Ford.org.stoff 14 50 36



Forventa grovfôropptak ved fri tilgang 

på smakleg fôr hausta ved:

1-2 veker

før full 

skyting

Full 

skyting

Bløming

1-åringar 0,8 0,6 0,4

2-åringar 1,2 0,7 0,5

Vaksne 1,3 1,0 0,6



Apettittfôring



Kjem maten snart?



Surfôrtolken og 
Grovfôrrådgiving                    

Bart van Gool og Lise Austrheim – NLR Hordaland



Grovfôr til mjølk- og kjøttproduksjon

• Godt økonomisk resultat – avhengig av 

mye, godt og billig heimavla fôr

• Vårt overordna mål: Øke fôropptak heimavla     fôr 

med minst 1 FEm pr ku pr dag

• Hva er den største utfordringen?

• Rådgiving tilpassa gardens premisser

• Både mer OG bedre grovfôr må til !



Grovfôrkvalitet

• Vurdering av farge, 

lukt og konsistens

• Målbar kvalitet –

analyse av surfôret



Grovfôrkvalitet

• NorFor – mange nye 
parametere

• Behov for tolking av 
analyseresultater

• Tilbakemeldings-
skjema på grasets        
premisser + ballanse



Grovfôrkvalitet

• Nytt bor, bedre gjennomsnitt

- 6 m ned i tårnsilo

Eget bor for rundballer

• Grovfôrstrategi:

Kvalitetsmål + Tiltak

• Grasprognoser – følge 

utviklinga fram til slått



Pakketilbud surfôrprøver

• Uttak av prøve fra silo eller rundball 

• Innsending av prøve m/skjema og frankert

• Analysering av næringsinnhold, gjæringskvalitet     og 

mineralinnhold 

• Samarbeid med Tine og FK om resultatene

• Tilbakemeldingsskjemaet ”NLR Surfôrtolken”

med tips om forbedringspotensial

• Kr 1.750,-





Surfôrtolken

• Presenteres i Excel



Samlet vurdering

• Forbedringspotensial – råd for neste sesong

– TS % - m/u fortørking

– Fordøyelighet/FEm/NDF –

Slåttetidspunkt/struktur

– pH m.m. – Ensilering, midler, mengder

– PBV/Mineraler – Gjødsling, mengder, tidspkt



Prosjektet «Grovfôr i pluss»

Strategisk grovfôrrådgiving for å få større avlinger med 

bedre kvalitet, produsert på en miljø- og klimavennlige 

måte. Dette gir også god økonomi.

• Teig for teig vurdering før 1. slått

• Surfôrprøver fra 1. og 2. slått

• Økonomisk «iPluss analyse» for å registrere 

nå-situasjonen på garden mht grovfôr



Videre oppfølging/rådgiving

• Utarbeide mål for hver enkelt gard og 
foreslå tiltak for å nå målene

• Ny iPluss analyse for å sjekke ønsket    
utvikling

• Næringsstoffregnskap og             
klimagassregnskap på gardsnivå

• Grendemøter, markdager og fagturer



Energi Hordaland – 2010-11-12



Mer grovfôr

• iPluss analyse

• Mer avling = 

mer areal?

• Grøfting, kalking            og 

gjødsling

• Plantevern

• Fornying – må få         inn 

sådde arter!





Takk for 
oss


