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Bakgrunn for prosjektet: 

Forbedret helsestatus og endret genprofil

økt mjølkeytelse

 behov for endring av behovsnormene                                        

for energi og protein.
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Hovedmål:
Frembringe ny kunnskap for å styrke geitenæringas evne

til å levere produkter med høy ernæringsmessig kvalitet 

basert på norske fôrressurser i effektive og 

bærekraftige produksjonssystemer. 



Delmål 1

Utvikle nye fôringsstrategier for mjølkegeiter, som gir en 
optimal utnyttelse av norskprodusert vegetabilsk fett (raps) 
med et høyt innslag av norsk korn (bygg, havre og hvete). 
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Delmål 2

Utvikle fôringsstrategier som sikrer 

et høyt beiteopptak i kombinasjon med 

optimal kraftfôrmengde i beitesesongen.
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Delmål 3
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Oppdatere kunnskapen om norske mjølkegeiters 

energi- og proteinbehov med utgangspunkt i endringer i 

genetisk profil og forbedret helsestatus det siste tiåret.



Delmål 4
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Utvikle bruken av biomarkører (urea) som hjelpemiddel 

for å kontrollere energi- og proteinbalansen hos høytytende 

mjølkegeiter.

Om mulig etablere normalnivåer som et hjelpemiddel ved 

forebygging av stoffskiftesykdommer hos mjølkegeiter og for å 

unngå overfôring med protein.



Organisering av prosjektet

Samarbeidspartnere fra forskningen:

INRA Theix, Frankrike:  Yves Chilliard, Laurence Bernard, Christine Leroux

(næringsomsetning og laktasjonsfysiologi)

INRA Paris, Frankrike:  Daniel Sauvant og Sylvie Giger-Reverdin 

(næringsbehov og vannbehov hos mjølkegeiter)

NMBU-IHA: Margrete Eknæs (drøvtyggerfysiologi og mjølkekvalitet), prosjektleder,

Torstein H. Garmo (fôrressurser og drøvtyggerfysiologi),                                                    

Knut Hove (næringsomsetning og laktasjonsfysiologi)

NMBU-IKBM: Siv B. Skeie (meierikjemi- og teknologi)
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Samarbeidspartnere fra næringa:



Planer for husdyrforsøk
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Planer for husdyrforsøk
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Arbeidspakke 1. 

Etablere kunnskap for økt bruk av nasjonale fôrressurser for produksjon av

geitemjølk med stabil og etterspurt kvalitet.

1.1  Økt bruk av norskproduserte (vegetabilske) fettkilder

• Stasjonsforsøk på NMBU våren 2016

• 48 geiter på individuell fôring fra kjeing til beiteslipp (ca. 150 dager)

• Fire kraftfôrblandinger (fettfattig kontroll + 3 ulike former av raps)

• Analyser:   - Fôranalyser (kjemisk sammensetn., pelletskvalitet)
- Registrering av fôropptak, kroppsvekt og mjølkeytelse
- Mjølkeanalyser (kjemisk sammensetn., urea,            

fettsyreprofil, FFS, smak mm.)
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Arbeidspakke 1. 

Etablere kunnskap for økt bruk av nasjonale fôrressurser for produksjon av

geitemjølk med stabil og etterspurt kvalitet.

1.2  Fastsette toleransegrenser for optimal bruk av norsk korn i fôrrasjoner til
mjølkegeiter som kan sikre god næringsutnyttelse og opprettholde friske dyr.

• Forsøk med vomfistulerte geiter på NMBU våren 2015

• 8 geiter (bygg, havre, hvete)

• Analyser: - Fôranalyser (kjemisk sammensetn., pelletskvalitet)
- Registrering av fôropptak, tyggeaktivitet, pH i vom,  

fiberfordøyelighet, appetitt, gjødselkonsistens og mjølkeytelse
- Mjølkeanalyser (kjemisk sammensetn., urea,            

fettsyreprofil, FFS, smak mm.) 

Planer for husdyrforsøk
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Arbeidspakke 1. 

Etablere kunnskap for økt bruk av nasjonale fôrressurser for produksjon av

geitemjølk med stabil og etterspurt kvalitet.

1.3 Bedret utnyttelse av ressurser fra utmarksbeiter og gjengroingsskog.

• Feltforsøk i 2014 og 2016.
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Arbeidspakke 2.

Revisjon av fôrnormene og utvikling av nye fôringsstrategier for norske

mjølkegeiter.

2.1  Opptrappingshastighet for kraftfôr før og etter kjeing for å sikre
god produksjon og helse.
• Feltforsøk med 15-20 besetninger i 2015.

• Hver besetning deles i to grupper med ulik strategi for opptrappingshastighet
før og etter kjeing.

• Registreringer og analyser:   - Fôranalyser
- Registrering av fôropptak, kroppsvekt, hold, 

appetitt, gjødselkonsistens og mjølkeytelse
- Mjølkeanalyser (kjemisk sammensetn., urea og FFS)            

Planer for husdyrforsøk



Prosjektets nytteverdi

Arbeidspakke 3: 

Implementering av relevante resultater til bønder og rådgivere

og til fôr- og meieriindustrien.

Resultatene fra prosjektet skal brukes til å revidere fôrnormene

til geit og gjøre fôrplanleggingsverktøyene for geit mer presise.
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