
Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv 

Fôring av sau gjennom 
vinteren 



• Vomma bruker flere uker på å stabilisere seg optimalt 

• Stabil fôring over lang tid gir maksimal utnyttelse  

Drøvtygger: En sammensatt organisme som krever STABILITET! 



Fôring fram mot paring 
• Sett inn påsett tidlig, klippes og snyltebehandles, 

pulpanyrevaksine, gi 300 – 600 gram kraftfôr per dag 

• Følg med på gimrene, er ofte tynne… 

• Søyene pusser opp beitene, men settes inn mens de 
enda har riktig hold  

• Sorter voksne, gimrer og lam hver for seg 

– Varierende fôrbehov, ulik etehastighet krever gruppering. 
Sorter etter hold, søyer som er tynne kan gå med gimrene 

• Alle livdyr snyltebehandles ved innsett på høsten 



 



Før paring 
• Søyene bør i snitt være i normalt hold ved 

innsett (ikke magre, ikke feite) 

• Dersom søyene er magre, fôres opp over tid 

• NB! Gi tilskuddsfôr 

• Stabil fôring fra dag til dag er viktig  

– Seint innsett, tynn sau, klipping og appetittfôring 
med grovfôr kan ha en flush effekt mot paring 

– Manuell fôring to ganger om dagen er arbeidsomt, 
men du har stabil fôring, lite fôrspill og god 
oversikt over evt. sjukdom 

 



Lågdrektighetperioden 

• Tida fra paring til 8 uker før lamming 

• Fôrstyrken i paringstida opprettholdes til 
minst 3 uker etter paring (eggene fester seg i 
børen). Ikke sorter dyra i denne perioden. 

• Fra 3-4 uker etter paring til 8 uker før lamming 
kan en evt. justere holdet på søyene 

• Søyer i ønsket hold dekker normalt 
energibehovet med godt grovfôr + tilskuddsfôr  



Energibehov 

Gruppe sau Vedlikehold Tilvekst/ 
holdoppbygging 

Sum 

Påsett 0,6 FEm 0,4 FEm 1,0 FEm 

Gimrer 0,8 FEm  0,2 FEm 1,0 FEm 

Søyer dårlig hold 0,9 FEm  0,1 FEm 1,0 FEm 

Søyer i normalt 
hold 

0,9 FEm 0,9 FEm 

Fôrbehovet til 1 kg tilvekst varierer fra 2,5 -3,0 FEm på påsett, til  

3-5 FEm på eldre dyr (fett-tilvekst er mer energikrevende)  



Proteinbehov i totalrasjonen 

Periode AAt/FEm Minimum PBV g/dag 

Vedlikehold 80 g -20 g 

Tilvekst kjøtt 90 -100 g  0 g 

Tilvekst fett 70 -80 g -20 g 

Fostervekst 95 g -20 g 

Mjølkeproduksjon 100 g 0 g 

De fleste grovfôrslag inneholder 80 – 85 g AAt /FEm, liten variasjon.    



Kraftfôrpris! 

  Sau Vinter Sau Mjølkefôr Drøv Lam 

Pris per kg 3,60 3,95 3,42 

FEm per kg 0,94 1,03 0,93 

Pris per FEm 3,83 3,83 3,68 

AAT per FEm 105 120 110 



Forventet grovfôropptak i FEm/dag 

Høstetidspunkt 

Dyregruppe 1 uke før skyting Skyting -1 uke e 
skyting 

Blomstring 

Påsett 0,8 0,6 0,4 

Gimrer 1,2 0,8 0,5 

Søyer 1,3 0,9 0,6 



Andre forhold som påvirker 
fôropptaket 

• Ts % 

• Fysisk struktur 

• Utfôring (appetitt fôring) 

• Hygiene rundt fôrbrett 

• Hygiene i fôret (husdyrmøkk, jord, mugg) 

• Pakkes innen 2 timer etter pressing (6-10 lag)  

• Gjæringskvalitet: 
• Riktig ensileringsmiddel  

• Nok ensileringsmiddel 

 

 



 



Ensileringsmiddel 
• 18 -30 % tørrstoffinnhold 

– Kofasil LP inneholder stoffer som virker mot anaerobe 
sporer som Clostridia og Listeria, samt innhold av 
natrium-benzoat som virker mot oppvokst av gjær og 
muggsopp. 

• Kofasil LP sørger for betydelig mer stabilt surfôr etter åpning 

• Ingen korroderende virkning på teknisk utstyr 

• Dosering: 2,0 – 3,5 liter /tonn gras. 

– GrasAAT Lacto 

• Senker pH raskt som hemmer feilgjæring, 65 % mauersyre 

• Dosering: 3 -5 liter /tonn gras 



Ensileringsmiddel 

• 30 – 65 % tørrstoffinnhold 

– GrasAAT Plus: Inneholder propionsyre og 
benzosyre som virker mot gjær- og muggsopp 
samt 45 % mauersyre 

• Dosering: 3 – 5 liter/tonn gras 

– Kofasil Ultra: Er svært effektiv mot 
smørsyrebakterier, listeriabakterier, gjær- og 
muggsopp.  

• Dosering 3,5 -4,5 liter/tonn gras  

 





Fostertelling 

• Fostertelling bidrar til bedre 
planlegging av driften, både 
når det gjelder økonomi og 
dyrevelferd 

• Forbered fostertellinga godt, 
unngå stress både for folk og 
dyr 

• Sorter dyra så tidlig som mulig 
etter tellinga 



Tilskuddsfôr til sau! 
• Vitamin- og mineraltilskudd i pulverform: 

 

VitaMineral® Normal Sau 

VitaMineral Normal Sau er et allsidig og bredt sammensatt 

tilskuddsfôr som passer godt til sau i innefôringsperioden. 

Bruk VitaMineral Normal Sau ved 

fôroverganger og ved dårlig grovfôrkvalitet eller som litt ekstra 

sikkerhet i fôringa. VitaMineral Normal Sau gjør gode dyr 

bedre og er en ekte «allrounder». 

Holdbarhet:10 mnd. fra produksjonsdato. 

Dosering: 

Sau: 20 - 40 gram pr. dag, eller fri tilgang sammen 

salt. Sau på beite: fri tilgang 
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VitaMineral® Mg-rik Sau 

VitaMineral Mg-rik Sau inneholder mye magnesium (Mg) og skal 

brukes når det er behov for ekstra magnesium. VitaMineral Mg-rik 

Sau egner seg godt til forebygging av graskramper og bør gis i 

forbindelse med beiteslipp og den første tiden på beite. 

VitaMineral Mg-rik Sau kan gis i fri tilgang i hele beiteperioden og 

gjerne da ved bruk av MicroFeeder fôringsautomat (blå). 

Holdbarhet:10 mnd. fra produksjonsdato. 

Dosering: 

Sau: 20 - 40 gram pr. dag, eller fri tilgang. 

Sau på beite: fri tilgang 

 

 



Vitamineral Drektig sau 
– Fokus på helse og livskraftige lam 

– Brukes på søyer i siste del av drektigheta og fram til 
beiteslipp 

• Sikrer god E-vitamin og selen dekning (organisk selen og 
naturlig E-vitamin) 

• Styrker immunforsvaret hos søya, gir livskraftige lam 

• Kan også brukes som brunststimulator i paringsperioden 

• Dosering: 

– Lav kraftfôrmengde < 0,5 kg   30 - 40 g/dyr/dag 

– 0,5 – 1,5 kg kraftfôr    20 – 30 g/dyr/dag 



Selen og E-vitamintilskudd 

Provital® Evita-10 

E-vitamin som er tilsatt selen, utblandet i luserne og tangmel som 

gir god smakelighet. 

Tas lett opp av dyra sammen med annet fôr. 

Brukes til alle dyreslag. 

Når er det behov for ekstra E-vitamin? 

• For å forebygge jurbetennelse og helseproblemer 

• For å forebygge og korrigere smaksfeil på melk 

• Ved stress eller miljøproblemer 

• Ved fôring med ferskt, ensilert eller krossa korn 

• Ved fôring med grovfôr som er gammelt eller av dårlig kvalitet 

• Vitamin E er en viktig antioksidant, styrker immunforsvaret og 

bedrer fruktbarheten 

 

Dosering: 10-20 gram/dag. 



 

Bolus til sau i innlandet 



 
• Enkel tildeling av vitaminer og mineraler til sau 

• Melassebasert som sikrer god smakelighet 

• Bøtta plasseres inni ett bildekk 

• Mineralbøtta bør stå minst 10 meter fra drikkekilde 

• Anbefalt mengde 25 gram per sau og dag  

   ei bøtte holder i 32 dager for 25 sauer 

 

Fyll opp vitamin- og mineralreservene i  

søyer og påsett på høsten! 



 

Vil du ha en saueprat så ta kontakt!! 

 

Takk for meg 


