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Å drive med sau er svært krevende   !!!!
• Voldsom variasjon i fôrkrav gjennom året og til ulike dyr

• Sau i lamming mer presset enn ei høytytende ku

• Sau på vinteren trenger lite energi, men må bli mette

• Fôring og fôr til lam vår og høst

• Billige bra beiter / egne vekster til høstfôring

• Vekster – sauen sorterer

• Ømtålig for fôrkvalitet, mineralmangel/ forgiftning / 
ubalanser

• Ofte mindre areal = Store maskinkostnader

• Kostnader gått til « himmels».

• Salgsoppgjør og tilskudd  følger ikke med  kostnadene



Kraftfôrreduserende grovfôr ????

• Dyra har en viss etekapasitet

• Dyra må få nok energi og andre stoff i det de får/klarer

• Grovfôrkvalitet – restbehov må dekkes med kraftfôr

• Om det skal være noen mening i å erstatte kraftfôr med  
grovfôr, så må grovfôret være av riktig kvalitet og 
billigere enn kraftfôret
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Eksempelbruk vinterfôr sauebruk – fjellbygd Sør-Norge

• 170 vf sau, 25% påsett

• Norsk kvit

• Nok grovfôr

• Vinterfôr
– Innsett 10. oktober

– Lamming 20 april

– Beiteslipp 10. mai

• Gj. snitt 2 lam per søye

• Søyer 80 kg og påsettlam 45 kg ved 
innsett

• Tilvekst påsettlam 175 g/dag

• Tilvekst lam 300 g/dag

Gjennomsnitt kjøreavstand: 3 km

Totalareal «bare til vinterfôret»: 94 dekar

Brutto produsert varierer, men ved optimal drift: 560 Fem /daa = 53 000 Fem

Svinn i høsting, konservering og utfôring: 20 – 25 %  

Fôrsalg «overskuddsfôr» fratrekkes kostnadene

Netto konsumert: 35 - 36 000 Fem

5 år eng,  gjenlegg med grønfôr

2 slåtter / år

0,85 Fem pr kg tørrstoff

Gjødsling 18 kg N /daa og år

Rundballer 30 % tørrstoff

Regnet på 12 ulike 

driftsscenarier



Fôreff.  - oppsummering grovfôr sau. NB: Priser høsten 2020

• Grovfôrkostnadene levert hjem varierte fra 3 – 5 kr/ Fem
• Utfôringskostnadene inkl fôrsentral varierte fra 1 – 2,60 kr/Fem

Riktige valg og tilpasninger er helt avgjørende for at grovfôret skal være 
billigere enn kraftfôr:
• Det er store kostnader å spare ved sameie maskiner/ leie til  dyrke- og 

høsteoperasjoner. Reduserer kostnadene 1 – 2 kr/Fem

• God, rask og riktig fortørking reduserer arbeid og reduserer 
fôrkostnadene 2 000 kroner = 0,04 kr/Fem per %-eining økt TS 

• Grasblanding med flere arter til kombi slått/beite.

• Grovfôrkostnadene øker med 7 500 kr = 0,14 kr/Fem for hver ekstra km 
kjøreavstand

• Totalkostnadene øker med lengda på innefôringstida, ca kr 450 dyrere
inne/dag



Kraftfôrkostnader
Oktober 2022: 

Fem/Kg ts
• Formel Sau: 0,93 5,57 kr/FEm

• Formel Sau Ekstra 0,97 5,74 kr/Fem

• Formel Lam Høst 0,87 5,85 kr/Fem

I tillegg frakt + utfôringskostnader:  0,20 – 0,50  kr /Fem ??



Optimal drift med 50 % eierandel maskiner
Oktober 2022 – gård 150 dekar dyrket jord, 3 km, 
Mineralgjødsel: 10 kr/kg, 
2 slåtter, 600 Fem/daa, 30 % tørrstoff = 450 baller
Med  jordleie 200 kr/daa
Fratrukket arealtilskudd på 625 kr/daa for Sone 5A

• 50 % sameie av alle maskiner utenom traktor
Fôr ferdig fraktet hjem - Gjennomsnitt: 3,54 kr/FEm

Dyrking: 2,19
Høsting + hjemtransport: 1,99
Jordleie 0,33
Arealtilskudd - 0,98

I tillegg utfôringskostnader på grovfôret:  > 1 kr /Fem



Produsere ekstra / utnytte maskiner bedre: 
Oktober 2022: Mineralgjødsel 10 kr/kg, 

• 150 dekar, 3 km, 2 slåtter, 600 Fem/daa, 50 % sameie.
Gjennomsnitt: 3,54 kr/FEm

• Ekstraavling  høste- og hjemtransportkostnader:
1,11 kr/Fem

• Ekstraareal 600 Fem, 5.år engomløp, gjødsles, stelles:
3 km vekke: 2,78 kr/Fem
6 km vekke: 2,92 kr/Fem



Ulik eierandel maskiner og pH i jorda 
• 50 % sameie maskiner, pH 6.0 fastmark = 600 Fem/daa

Gjennomsnitt: 3,54 kr/FEm

• 100 % eneeie maskiner, pH 6,0 fastmark = 600 Fem/daa
Gjennomsnitt: 4,55 kr/Fem

• 50 % sameie mask, 50% kalk, pH 5,6 = -20 % = 480 Fem
Gjennomsnitt: 4,06 kr/FEm

• 100 % eneeie mask, 50% kalk pH 5,6 = -20 % = 480 Fem
Gjennomsnitt: 5,30 kr/Fem

I tillegg utfôringskostnader på grovfôret:  > 1 kr /Fem



Beiter innmarksareal

• 50 % sameie av alle maskiner utenom traktor
Kr/Fem

Dyrking: 2,19
Beiting: 0,65
Jordleie 0,33
Arealtilskudd 0,98
Totalt 2,19 

• Raigras og fôrraps som tilleggsfôr til beite på høsten:
Varierer 2,00 – 2,50 kr/Fem



Det viktigste for billig kvalitetsgrovfôr:

• God optimal drift av jorda som sikrer gode avlinger
Jordprøve
Gjødslingsplan
Optimal kalking er mest avgjørende

• God utnyttelse av maskiner 
= Sameie, utleiekjøring, innleie

• Beite- og slåtteopplegg

• Fôrprøver



Grovfôropptak
* Slåttetid / utvikling = FEM/ kg ts

* % OMD: fordøyelighet organisk stoff 

* NDF - fiber 

* iNDF – ufordøyelig fiber

* Sukker

* Smakelighet

* Konserveringskvalitet med syrer

Kalk 

Vokseforhold

Fôrberging og konservering 



Med økende avling og fenologisk utvikling fortynnes de sentrale maskindelene 

(Forenkling at gras og kløver har 
same utvikling)

Proteininnholdet 

påvirkes:

* Mest av  

utviklingsstadiet 

og vekster.

* Lite av 

gjødslingsnivå

Plansjen laget av forsker Anne Kjersti Bakken NIBIO



Kløver kan bidra til høyere proteininnhold
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Variasjon i FEm og AAT behov hjå ei 
trillingsøye i innefôringsperioden 
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Trillingsøye med tilvekst pr lam på 300  g/dag 

Plansje laget av fagsjef Finn Avdem i Nortura og med tillegg av JKH

Voksen sau 80 kg:

* Vedlikehold

* Ull

* Tilvekst

* Fostervekst

* Melkeprod.

Lammetilvekst:

0,32 Fem/100 g

900 g = 2,8 FEM 

Hvis i stedet

2 lam a 350 g/dag =

900 – 700 = - 200 g 

= - 0,64 Fem 



Variasjon i FEm og AAT behov hjå ei 
trillingsøye i innefôringsperioden 
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Plansje laget av fagsjef Finn Avdem i Nortura og med tilllegg av JKH

Forventet grovfôropptak i FEM/dyr/dag

Blå = Før skyting, Gul = Full skyting (0,82) , Rød = Blomstring

Voksen sau 

kan etter 

lamming 

mobilisere/ 

bruke max

0,4 

FEM/dag 

av reserver

Grovfôr normalt: 80 

– 85 g AAT/FEm



Sjeldnere slått som gir mindre bra 

grovfôr, lavere grovfôropptak og heller 

bruke mer kraftfôr ?

eller 
Hypping slått som gir bra grovfôr, høyere 

grovfôropptak og mindre kraftfôr ?

- Mer arbeid, større areal, større høstekostnader, 

kjøreskader, oftere fornying, mindre FEmavling

+ Bedre kvalitet, større grovfôropptak,         

sparer kraftfôr, mer arealtilskudd 



Årsavlinga gj.snitt 3 engår – forsøk Fureneset 2019 - 2021
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Grovfôropptak og kraftfôrbehov til 170 sau som 
hver får 2 lam vinterfôringsperioden 10/10 – 10/5
(128 voksne + 42 påsett)

Fem/ kg 

ts

God fôr-

gjæring

Grov-

fôr

Fem/

sau/

Dag

Gj.snitt

Fem 

grovfôr 

totalt

Netto 

konsu-

mert

Endring 

FEM 

kraftfôr 

totalt

Kraftfôr-

kostnad

kr totalt

Okt 2022

5,65 

Kr/Fem

Dekar 

grovfôr 

bare til 

vinterfôr i 

bruk eks 

beiter

0,80 0,8 29 000 + 7 000 + 40 000 55

0,85 1,0 36 000 10 000 57 000 70

0,90 1,2 43 000 - 7 000 - 40 000 99



Økonomiske sammenhenger: 

Hvis Høsteopplegg / tørking er konstant:
• Lik totalkostnad for grovfôr + kraftfôr og ekstra fornying 

med + 1 slått/år hvis du kan oppnå + 0,035 Fem/kg ts:

Forsøkene gir:
• 2 slåtter med 0,81 - 0,82 Fem/kg ts = 
• 3 slåtter med 0,86 Fem/kg ts = 
• 4 slåtter med 0,91 Fem/kg ts.
• 5 slåtter med 0,91 Fem/ kg ts

Konklusjon for Agder:
Opplegg tilsvarende 3 – 4 slåtter er lønnsomt.
Opplegg tilsvarende 5 slåtter er ikke lønnsomt



Beiteperioden  - billigste totalfôret
• Vår

• Kan spise 3 kg grastørrstoff /dag = 2,8 – 3 FEm
• Lammetid / Beiteslipp
• Overgangsfôring
• Støttefôring på beite

• Høst:
• Kobolt

Til Lam Fem      Tilv. g/dag    Kr/lam/dag   g/kr
• Håbeite 1,2          260                   2,64               98
• Beite + Raigras / Raps      1,6         390                   3,60             108
• Håbeite + 0,4 Fem kr.fôr: 1,6         390                   4,98               78
• Håbeite + 0,6 Fem kr.fôr 1,8         460                   6,15               75



Best totaløkonomisk tilpasning  
• Intensiv optimal drift med gode avlinger: KALK

• Makinsamarbeid + produsere ekstra Fem er rimelig

• Bra beiter og egenprodusert tilleggsfôr om høsten

• Prod konsentrert grovfôr og heller ta i bruk større areal  
Høy fôrenhetskonsentrasjon og god gjæringskvalitet: 

• Størst grovfôropptak hos dyra 
• Minst kraftfôrinnkjøp
• = Best totaløkonomi
= Vårbeite + 1 - 2 slåtter + høstbeite ?

• Lite jord: Intensiv prod med høy Fem kons + leie areal 
eller kjøpe bra konsentrert grovfôr


