
Åshild T. Randby, NMBU:

Grassurfôr til sau og geit

Kvalitetsvurdering.

Hvordan produsere ønsket kvalitet?



Hva er godt surfôr?

Analyseresultat med høgt innhold av: Energi? Protein?                 

Fôr med høgt potensial for opptak og vekst?

Rundballer som er helt fri for mugg?

Surfôr som lukter godt?

Surfôr som holder dyra friske?

Surfôr som ikke går varmt?



Kvalitetsvurdering av surfôr

Kvalitetsmål

Kvalitet avhenger av:

Næringsinnhold Energi

Protein

Mineraler & vitaminer

Gras ved høsting

Høstetid!

Gjæringskvalitet pH              NH3-N

Syrer

Sukker

Konservering

Hygienisk kvalitet Muggsopp Muggifter

Bakterier Bakteriegifter

Bakteriesporer

Konservering

"Smitte" fra jord, gjødsel

Struktur Fiber (mengde og kvalitet)

Partikkelstørrelse

Høstetid

Oppkutting



Hva slags surfôr ønsker vi til sau?

Næringsinnhold: Tilpasset ønsket produksjon

Struktur: Tilstrekkelig (ikke mer ved høg 

produksjon)

Rikelig i perioder med låg 

produksjon

Gjæringskvalitet: Restriktiv eller mjølkesyregjæra

(ikke feilgjæra)

Hygienisk kvalitet: God



Surfôr med ulik gjæringskvalitet
(Randby & Kjus 1989)

Feilgjæra Kraftig   

mjølkesyregj.

Restriktivt

gjæra

Langt gras

Uten tilsetn.

Knust gras

Inokulant

Knust gras

Maursyre

TS, g/kg

g/kg TS:

Renprotein

Sukker

Mjølkesyre

Eddiksyre

Smørsyre

NH3-N, g/kg TN

pH

189

57

28

48

23

12

121

4,44

192

81

38

108

7

0

23

3,63

204

82

66

60

7

0

10

3,74



Ulike gjæringskvaliteter:

Restriktivt gjæra surfôr gir større opptak enn 

kraftig mjølkesyregjæra og feilgjæra surfôr.

Restriktivt gjæra surfôr gir høg fett- og protein% 
i mjølk.

Restriktivt gjæra surfôr oppnås ved hurtig 
fortørking og effektiv syretilsetning.



Ulike gjæringskvaliteter:

Kraftig mjølkesyregjæra surfôr inneholder like 

mye energi, men gir lavere fôropptak og fett- og 
protein% i mjølk sammenlikna med restriktivt 
gjæra surfôr.

Kraftig mjølkesyregjæring oppnås ved tilsetting 
av bakteriekultur (inokulant), ved vellykket 
naturlig gjæring uten tilsetning, eller ved svak 
syredosering. 



Ulike gjæringskvaliteter:

Feilgjæra surfôr (smørsyregjæring) oppnås med 

mangelfull ensileringsteknikk 

(For eksempel sein innlegging i silo, dårlig 
pakking og lufttetting, manglende bruk av syre til 
fuktig gras)

Smørsyregjæring må unngås!

Det gir et generelt økt sporeproblem på gården.



Krav til god gjæringskvalitet

pH < 4,2 i fuktig surfôr

Mjølkesyre 40 – 100 g/kg TS

Eddiksyre 12 – 30 g/kg TS

Smørsyre < 4 g/kg TS

NH3-N < 8 % av total-N

Etanol < 12 g/kg TS ?

Sukker høgt innhold øker fôropptak (?)



Produksjon av godt surfôr til sau

Velg høstetid ut fra arealtilgang, behov for næringsinnhold 

og rådende værforhold

Sett alltid høgt krav til god gjæringskvalitet (ikke 

feilgjæring), og svært god hygienisk kvalitet (uønskede 

mikroorganismer i fôret skal ikke tolereres i noen 

husdyrproduksjoner).  



Behov for ensileringsmiddel?

Fuktig surfôr (< 25% TS): gjæringskvalitet største utfordring: 

Bruk syreholdige ensileringsmidler

Sterkt fortørka surfôr (> 30% TS): hygienisk kvalitet største 

utfordring. God lufttetting er svært viktig.

Gode forhold (> 25% TS, godt vær og god teknikk). 

Hvis moderat krav til fôropptak: mindre behov for 

ensileringsmiddel?



Type ensileringsmiddel

Fuktig surfôr (< 25% TS):

Midler basert på maursyre

Fortørka surfôr (> 25-30% TS):

Midler basert på maursyre og propionsyre/benzoesyre

Kofasil Ultra (bare til rundballer)

Kofasil Ultra og liknende NaNO2-holdige kjemiske midler 

er effektive mot uønska bakterier (f.eks. C.tyrobutyricum)

under rimelig gode forhold (men hemmer ikke varmgang)



Type ensileringsmiddel

Kan inokulanter  (mjølkesyrebakteriekulturer) anbefales i 

Norge?

Bakteriekulturene kan ofte ”gjøre godt surfôr enda bedre” 

men kommer ofte til kort under vanskelige forhold.

Syremidler er tryggest under varierende, norske forhold.



Hvorfor ensileringsmidler med 

propionsyre/benzoesyre?

Propionsyre og benzoesyre:

- reduserer etanolgjæring

-forsinker varmgang ved åpning av siloer

- kan hemme vekst av mugg- og gjærsopp noe sammenlikna 

med midler med bare maursyre

Er i første rekke aktuelt ved relativt sterk fortørking (eller fare 

for lufttilgang)



Fortørking

Rask tørking – alltid kort tørketid

- helst bare noen timer, max 2-3 døgn

(lengre tørketid aksepteres i tørt, kjølig 

vær enn i fuktig, varmt vær)

Raskest opptørking oppnås ved å utnytte 

hele overflaten (ikke smal streng)



Fortørking og grasets utviklingstrinn

Gras i tidlig utviklingstrinn kan tørkes til 

høgere TS-nivå (max 35% TS) enn gras i 

seint utviklingstrinn (max 25% TS)

Gammelt, stivt plantemateriale bør ikke 

fortørkes (bør kjøres inn/presses 

umiddelbart etter slått)



Fortørking i vanskelig vær

Når graset er slått, og ønsket TS-nivå ikke 

ser ut til å oppnås:

Sjekk værmelding: Hvis ikke godt tørkevær 

er ventet innen ca et døgn:

Høst graset jo før jo bedre, og tilsett en 

solid dose av et effektivt ensileringsmiddel



Fortørking til rundballer
(fra Hellerud i 1986)

Volumvekt av rundballer 
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Ønsket TS-nivå til rundballer

Høsting av fuktig gras (<20% TS) er uønsket.

Nødløsning ved vanskelige værforhold

Deformering av ballene kan gi luftlekkasjer

Fortørking til 25-35% TS er ideelt

Betydelig høgere fortørkingsgrad går ofte bra

Risiko ved sterk fortørking er mindre til 

rundballer enn ved bruk av siloer



Hvorfor ikke sterkere fortørking?

Store næringstap på jordet

Varmgang ved innlegging og uttak (siloer)

Redusert fordøyelighet

Maillardreaksjoner

Mugning 

Siloer: på toppen og i kanter

Rundballer: ved dårlig innpakking  

Ved skader på plasten 

Ved lang tids lagring i varmt vær



Økt   fortørking

Fuktig surfôr Sterkt fortørka

Gjæringskvalitet: Vanskelig Lett

Hygienisk kvalitet: Lett Vanskelig

I et område rundt 25-30% TS er det ofte rimelig lett å oppnå både god 

gjæringskvalitet og god hygienisk kvalitet



Hygienisk kvalitet

Uønskede organismer:

Sopp - Kan gi infeksjoner

- Forgiftning pga mykotoksiner

- Andre uønskede virkninger (varmgang)

Bakterier - Kan gi infeksjoner

- Forgiftninger

- Andre uønskede virkninger (sporer og varmgang)



Uønskede organismer (sopp)

Muggsopp: infeksjoner av luftveier ("Farmers lung")

infeksjoner kan gi (mykotiske) aborter

Mykotoksiner: 2000 – 3000 muggifter

(aflatoxin, ochratoxin, patulin, zearalenone, 

roquefortin, trichothecener, PR-toksin, osv.)



Uønskede organismer (sopp)

Muggsopp deles ofte i feltflora og lagerflora

Feltflora: Knyttes først og fremst til havre og annen grøde 

som høstes seint på høsten, etter mye dårlig vær (hva med 

grasavling seinhøstes?), for eksempel Fusarium spp.

Lagerflora: Oppformeres i dårlig konservert fôr. 

Best kjemt: Penicillium spp. og Aspergillus spp.

Sopp fra både felt- og lagerflora kan produsere 

mykotoksiner



Mykotoksiner

Svært mange muggsopper kan produsere mykotoksiner, 

men de samme soppene kan også leve uten å produsere 

gift

Miljøbetingelsene (livsvilkår) avgjør

Ofte sekundære metabolitter – mykotoksiner produseres 

når livvilkårene begynner å bli vanskelige

Soppkoloniens utseende røper ikke om gift er produsert

Mykotoksiner kan overføres til produkter (mjølk og kjøtt)



Uønskede organismer (sopp)

Gjærsopp: Produserer ikke mykotoksiner (?)

Lever anaerobt (sakte) og aerobt (raskt)

Bruker opp substrat for surfôrgjæring uten å 

bidra til å konservere fôret

Bidrar til å gi varmgang ved åpning (aerobt)

(gjær som lever på laktat)

Produserer etanol anaerobt 

Smaksfeil på mjølk – uten betydning for lam?



Uønskede organismer (bakterier)

Kan gi infeksjoner (dyr og mennesker)

Listeria monocytogenes

Produserer bakteriegifter:

Clostridium botulinum (knyttet til kadaver i surfôr)

Sporedannende bakterier:

Clostridium-arter (Clostridium tyrobutyricum)

(anaerobe sporer)

Bacillus-arter (aerobe sporer)



Listeria monocytogenes

Angriper et stort antall dyrearter og menneske. Sau særlig utsatt.

Angriper først og fremst individer med nedsatt immunforsvar, 

f.eks. drektige dyr, nyfødte, gamle, dyr med andre sykdommer

(kan fôring med frossent surfôr redusere immunforsvaret?)

Kan gi hjerne- og hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, abort

En liten andel av smittede individer blir syke

En stor andel av syke individer dør



Listeria monocytogenes

Fakultativ anaerob, gram-positiv stavbakterie

Finnes vidt utbredt i naturen, men i lite antall (f. eks. 10 cfu/g). 

Kan oppformeres til 106 cfu/g surfôr.

Trives ved høg pH, høg temperatur og litt lufttilgang, 

Foretrekker høg temperatur, men kan likevel oppformeres sakte 

ved uvanlig låg temperatur, ned til 1oC



Listeria monocytogenes

Økte problemer med listeriose har vært sett i sammenheng med:

1. Rundballeensilering (økt risiko for luftlakkasjer til surfôr)

2. Bruk av slam på landbruksjord (slam inneholder store 

mengder Listeria-bakterier)

Hva med husdyrgjødsel på eng?



Varmgang i surfôr ved ensilering

Skyldes plantenes ånding. 

Uønskede mikroorganismer oppformeres 

(gjær, bakterier (Bacillus, enterobakterier))

Sett opp tempo, bedre pakking, tilsett syre!

Ikke la rundballer ligge lenge før innpakking!



Varmgang i surfôr ved åpning

Kommer lettere i surfôr som også var varmt ved innlegging. 

Suksesjon: Gjærsopp Bacillus Muggsopp

Tørt, grovt, dårlig pakka surfôr særlig utsatt. 

Høg temperatur ved åpning og sakte uttak forverrer problemet. 

Syrekonservert surfôr og surfôr tilsatt Kofasil Ultra er mindre 

utsatt for varmgang enn naturlig gjæra surfôr. 



Sammenheng mellom muggent surfôr og 

listeriose?

Muggsopp, f.eks. Penicillium roqueforti, og bakterien 

Listeria monocytogenes trives ofte under like vilkår 

(høg pH, høg temperatur, litt luft).

Kan mykotoksiner fra muggent surfôr redusere dyras 

immunforsvar, og derfor gjøre dem mer mottakelige for 

listeriose?

Muggent surfôr skal alltid kasseres!



Sett alltid strenge krav til god hygienisk 

kvalitet i surfôr!

Uønskede mikroorganismer i fôret skal ikke tolereres i noen 

husdyrproduksjoner, verken i ekstensiv eller i intensiv 

drift.  



Viktige kvalitetsmål for ulike produksjoner

Kvalitetsmål Viktig ved 

Næringsinnhold intensiv produksjon, basert på mye grovfôr 

Gjæringskvalitet ønske om høgt grovfôropptak

Hygienisk kvalitet all husdyrproduksjon

Hest og småfe ekstra utsatte

Sporer kan gi trekk i mjølkepris

Struktur Tilstrekkelig, men ikke unødvendig mye i intensiv 
produksjon.

Rikelig til dyr i låg produksjon



DETTE ER TITTELEN 

PÅ 

PRESENTASJONEN

36

Prinsippskisse: Effekt av surfôrkvalitet og kraftfôrmengde på 

produksjon (tilvekst hos kastrater).


