
Oppland sau og geit

Rune Lostuen

Produktsjef drøvtygger Felleskjøpet Agri
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Målet er grovfôr av hygienisk god kvalitet, tilpasset 
søyas behov gjennom vinteren

Hvordan er grovfôret ditt?

Vet du hva det koster per FEm?
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Gjennomsnitt er ikke det enkleste å bruke.. 
Store variasjoner

Parameter Gjennomsnitt 

Oppland

Gjennomsnitt 

Hedmark

Gjennomsnitt 

Vestfold 

Landet Gjenomsnitt

Akershus / 

Østfold

Tørrstoff % 38 35 34 31,7 37,5

Råprotein g/ kg 

ts

138 133 131 140 127

NDF g (iNDF) 516 (187) 516 (184) 508 (173) 515 (187) 536 (196)

Sukker g/kg 56 54 41 56 46

OMD 71 71,4 72 71 69,5

Fem 0,83 0,83 0,83 0,83 0,80

PBV 16 8 8 14 4

Sum syrer 55 57 62 58 55

NH3 /N 99 98 108 98 107

pH 4,7 4,5 4,5 4,4 4,6
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Mugg 
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Saltbaserte 

ensilerings-

produkter er 

positivt for 

reduksjonen av  

mugg 



Trenger sau saltstein/mineralnæring?
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Trenger sau saltstein/mineralnæring?
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Viktige makromineraler i fôringa til sau
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Lite salt i grovfôret 

(salthunger)

Ca + P + Vit D (beinbygning)

Mangel på Ca - rakitt

Dyra er avhengig 

av jamn forsyning 

(beitekrampe)

Høyt Kalium hemmer opptaket av Ca og 

Mg

Viktig for 

ullproduksjon og 

svovelholdige A.S.



Viktige mikromineraler (sporstoffer) til husdyr
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Generelt lite selen i 

Norge, lavest i 

innlandet

Sammen med Vit E 

viktig antioksidant

Kopper påvirkes av molybdennivå. Risiko for både 

mangel (sør/Vest/Lofoten/vesterålen

Koboltmangel i Rogaland på lam. 

Inngår i dannelsen av Vitamin B12

Jod lavt, spesielt i 

innlandet 

«Struma»
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Med Pluss Appetitt mel
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Selenmangel gir dårlig livskraft på lam, 
dødfødsler, stivsjuke
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• E-vitamindekning/selen blir 

ofte omtalt sammen

• Viktige antioksidanter som 

beskytter cellene

• Glutation Peroksidase

• Selenmangel er utbredt i hele 

Skandinavia

Ernæringsbetinget muskeldegenerasjon
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Felleskjøpet støttet prosjekt for 

kartlegging av mineralstatus i sau og 

ammeku fra utmarksbeiter
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Oppsummert:
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• Selenmangel opptrer over hele landet på beite/grovfôr

• Kopper (både for lite i enkelte områder - og fare for 

kopperforgiftning ved for høg tildeling)

• Koboltmangel hos lam på kulturbeite, spesielt i Rogaland

• Natriumnivået i beite/slått langt under behovet i innlandet

• Jodmangel i hele innlandet til alle drøvtyggere

• Magnesiuminnholdet i eng/beite varierer mye, ofte 

underdekning. Bra innhold i utmarksbeite

• Må også ha fokus på Vitamin
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Pluss Sau
• Pelletert

• Allsidig tilskuddsfôr

• Ikke tilsatt koppar

• God smakeleghet

Natura 

Minovit sau
• Økologisk allsidig 

tilskuddsfôr

• Pulver

• Ikke tilsett koppar
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Pluss Saltslikkestein, hvit og rød

Kvit: Ikke tilsatt kobber

Anbefales til sau der det er fare for 
kopperforgiftning

Rød: Tilsett kobber, kan brukes til 
sau i områder med for lite kobber.

Begge er økologisk godkjent

Salstein Grå – Inneholder mye 

kopper og skal ikke gis til sau
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Pluss  E vitamin konsentrat

• Inneholder 15000 mg E vit / kg

Spesielt aktuelt siste 6- 8 ukene før lamming

• 25 gram / søye siste 8 ukene, særlig søyer 

med >3 lam 

Pluss Energibalanse Tørr

• Diettfôr til førebygging av ketose før og etter 

lamming

• Høyt energiinnhold

• Anbefalt gitt saman med kraftfôret

• For søyer som er utsatt for ketose

Dosering: 50 gram to ganger daglig fra ca. 2-4 veker 

før lamming til tre uker etter lamming





FORMEL Sau

• For søyer og livlam frå innsett til beiteslipp. 
Kan også gis til slaktelam opp til en kg
per lam og dag. Den passer sammen med de 
fleste typar grovfôr. Vil stimulere til
god mjølkeproduksjon. 
Høgt E-vitamininnhold

FORMEL Sau Ekstra

• Vårt toppkraftfôr til sau frå ca. 6 veker før 
lamming til beiteslipp. Har eit høgt protein
(AAT)- og energiinnhald. Anbefales i 
besetninger med høye lammetall og høye 
krav til tilvekst. Passar saman med grovfôr av 
normal kvalitet og lågare.
Ekstra høgt E-vitamininnhold

FORMEL Kraftfôr til sau  
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Nå med ekstra 

dosering av 

metionin



Behovet for viktige amminosyrer

Metionin er viktig for sauen:

- Påvirker  sauens evne til dannelse av 

cystein som igjen påvirker 

ullproduksjon

- Proteindannelsen til foster, mjølk ull og 

kjøtt

- Leverfunksjonen

- Bedrer immunforsvaret  via økt 

antioksidant status

- Bedrer fôropptaket rundt lamming

Eneste med tilsatt metionin i kraftfôret



FORMEL Sau Intensiv

• Spesialblanding med svært høyt
fiberinnhold. For intensiv fôring med kraftfôr 
til søyene etter lamming. Også velegnet til 
vinterfôring av vaksne søyer.

FORMEL Grov

• Kraftfôr med 12 mm stor pellets . Kan fôres
direkte på bakken for tidlig beiteslipp. 

Ernærings messig på linje med Sau/ sau 
ekstra.

Kraftfôr til sau forts.
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Oppfôringsstrategi mot lamming

• Unngå stress inn mot høgdrektigheten

• Telling og klipping bør gjøres tidlig nok – risiko for sjukdom øker 

jo nærmere lamminga vi kommer! 

• Start opptrapping ca 6 uker før lamming

• Opptrapping av kraftfôr – ikke for raskt – ikke for mye i hver mål

• Legg til rette for god råmelk og melkeproduksjon

• Mobilisering etter lamming
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Det krever sin plass på slutten av drektigheta.
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Bilde Avdem Nortura



Lamminga årets vakreste eventyr, eller..?
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Råmjølk til alle lam så fort som mulig. 
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Råmjølk: minst 2 dl 
innen 6 timer og 2 dl 

per kg levendevekt det 
første døgnet.



Risiko - forebygging
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Kilde: foredrag Linn Hege Engen, Nortura og Vibeke Tømmerbakk, Animalia



Råmelk 

• Bruk primært råmelk fra søye, alternativt råmelk fra ku

• Gi ca. 2 dl råmelk per kg vekt på lammet første døgnet

• Start med melkeerstatning fra dag 1-2

Mjølkeerstatning

• 200 gram mjølkepulver til 8 dl vann gir 1 liter ferdig 

mjølkeerstatning



Nytt design til sau har blå farge. Produkter 
til voksne dyr har illustrasjoner av sau, mens 
produkter til lam og kje har illustrasjon av dette. 
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Nytt design 

2021-

sesongen



Melkeerstatninger til lam og kje

• Bruk samme type melkeerstatning i hele sesongen

• Kalibrer automat/ vei pulver 

• Følg bruksanvisning 

• Fôringsforsøk i 2017 med svært gode resultater 



Pluss Ulla

• «Videreføring « av Pluss Pontus

• 24 % Protein , 24 % Fett

• Produsert av Volac

• 780,- per sekk i hel pall

• 820,- per sekk enkeltvis



Pluss Lambert

• Norskprodusert mjølkeerstatning 

• 24 % Protein , 24 % Fett

• All mjølkeråvare er norsk 

• Produsert på Vilomix, Hønefoss

• 780,- per sekk i hel pall

• 822,- per sekk enkeltvis



Pluss Amigo

• Fk.nr. 15031

• Energitilskudd – erstatter ikke råmjølk

• 99 % myseproteinkonsentrat

• 80% protein/ gis første 48 timer til svakfødte lam



Kraftôr til lamma
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Fri tilgang i lamme gjømme.

• Vom-utvikling og videre tilvekst sikres ved å gi FORMEL 
Lam Vår eller FORMEL Mysli Start, gjerne fra første dag.





Med FORMEL Sau grov kan du slippe søya på 
tidlig vårbeite
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12 mm stor 

pellets.

Kan fôres direkte 

på beite. 

Støttefôring . 
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