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Tiltak for mest mulig grovfôr

• Enga du har: Tenk mengde, ikke kvalitet

○ Smålapper – setervanger – forlatte småbruk ….

• Beite: utnytt alle muligheter – som ovenfornevnt

○ Alt for å drøye vinterfôret

• Berge halm – til fôr, ikke strø (bruk flis)

• Utnytte «små», lokale fôrressurser

○ Kjenner du noen som har frøhalm?  gjenvekst

○ Drive ekstensive arelaer mer intensivt.

○ Bekjentskaper ?  frasorterte potet og grønnsaker.
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Maks avling eng og beite

• Slått: tenk mengde, ikke kvalitet

1. Høste seint

2. En ekstra slått/ høstbeite – grip muligheten, dvs gjødsle!

▪ Bestem deg innen 20.-25.juli !

▪ Gjødslingsrespons i eng fram til 20.-25.aug, avhengig av arter

▪ Gjenvekst på alt høsta før 15.-20. august.

3. Utsett sommergjenlegg – utnytt gammelenga

• Beite: 

○ Unngå/begrens snaubeiting  anna areal / fôringskveer

○ Evt gjenvekst etter slått på høsten

○ Utnytt alle utmark- og innmarksbeitemuligheter

▪ Gjerding

▪ Tidlig vekststopp i utmark ?
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Slått nå?
• Skyting på 20 cm

• Mulig å få med seg – fôrhøster?

• OBS : Slå før det visner vekk
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Gjødsle?

• Ja, hvis vekst

• Justere for avling og kommende 

potensialefølg planen ved tvil

• Gjødsla og stagnert – vurdere litt 

startgjødsel ved nedbør (?)



Berge halm
• Små avlinger

○ Reell høstemulighet med 40 cm åker ?

• Tilgang på presse/entreprenør – og ammoniakk

○ Leverandører mobiliserer nå

○ Her finner dere operatører

▪ http://www.ammoniakkbehandling.no/home

• Inngå avtaler med korndyrker  et tips sørfylket

• Obs! Ugras: floghavre, hønsehirse osv. drepes vedNH3 behandling

• Formidling

○ Felleskjøpet og Norgesfôr kontakter sine kornleverandører

○ FK tar formidlingsansvar

5

http://www.ammoniakkbehandling.no/home


Fôrverdier halmtyper
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NH3 halm
• Ammoniakkbehandlet halm er et billig og godt supplement i grovforrasjonen.

• Det binder ikke opp annet grovforareal, og gjør et restprodukt fra 

kornproduksjon til en ressurs for drøvtyggere. 

• Prisen på det ferdige produktet kan være fra 1,20 - 1,60 kr. pr. fe. avhengig 

av pressekostnader, transport og volum.

• Halmen bør være tørr (15% vann), men det går bra å behandle halm opp til 

30% vann dersom den blir behandlet i løpet av tre døgn.
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NH3 halm

• Ammoniakken har en konserverende virkning ammoniakken 

kommer i berøring med vannet i halmen, dannes det stoffer som 

bryter ned ligninet.

• Ved ammoniakkbehandling av halm, kan næringsverdien i 

halmen økes inntil det dobbelte. En rundball på 250 kg. kan 

inneholde opptil 140 FEm.

• Halm med mye grønt (etterrenning, gjenlegg, frøhalm) bør ikke 

ammoniakkbehandles pga fare for utvikling av giftstoff. Under 

gunstige forhold kan baller uten tilsetting bli en form for 

ensilasje.

OBS OBS ubehandla halm er ikke tillat å frakte !!!
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Konservering av grønnfôr.

• Ved ensilering av grønnfôr er Kofasil/Xtrasil mest 

aktuelle ensileringsmidler. Det skyldes at vi er mest 

bekymra for problem med sporer (fra jord/-støv) og 

listeria.

• Mot mugg er nok plast mest effektivt. Øk til 12 lag når 

du ensilerer grovt korngrønnfôr.
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Bruke 1. slåtten ?
• Ikke åpne siloer om sommeren  varmgang

○ Må du, så vent minst 6 uker

○ Unngå store djupe hiv, som river opp massen –bruk 

blokkskjærer.

○ Får du varmgang bruk propionsyre, og sørg for god tetting 

mellom uttakene.
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Bruke 1. slåtten ?

• Rundball

o Må ligge minst 4 uker

o Må du ta opp, bruk opp ballen samme dag.

o Uten bruk av midler kan de brukes umiddelbart hvis du må.

o Ved bruk av kofasalter må du vente  i fire uker  ntiritt og 

nitrøse gasser  giftig for dyr og folk  4 uker ferdig 

omdannet til ammonium

11



• Skaff deg oversikt  du må:

○ Telle 

○ Veie

○ Analysere

Noen tanker til slutt



Noen tanker til slutt

• Årets 1.slått

○ Få baller – Ja

○ Beregne fôrlager etter antall baller – Nei

▪ Eks: En bonde anslo avling til ca 40% 

▪ Etter analyse og veiing kom han på  83 % !!

• Fôranalyser 2108

o Eget fôrlager

o Ved kjøp og salg
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Skaff deg en oversikt Fôrregnskap

Noen cel ler  låst,men  de 

1. slått  blå kan du skr ive i ,det gjelder hele arket; 

Skifternr Antall Snitt Antall Snitt Antall Snitt noe som er uklart ta kontakt; sj@nlr.no

bunt vekt bunt vekt Bunt vekt EGNE NOTATER 

1 30 700 30 600 30 700

2. slått 3. slått 

Noteringsskjema  antall bunter og vekt
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daa Skiftenr Antall Vekt TS% Kg TS/ FEm/ FEm FEm/

bunt daa kgTS totalt daa

12 1 30 700 30 525 0,89 5607 467

30 2 70 500 30 817 0,88 9240 308

14 3 30 800 25 514 0,85 5100 364

15 4 30 800 30 480 0,85 6120 408

Avlingsregnskap - For : 

daa daa Antall Snitt FEm/ FEm FEm/

bunt vekt kgTS i snitt totalt daa
1. slått 71 160 26067 367

2. slått 42 100 16758 399

3. slått 32 100 16758 524

Totaler 145 360 59583 411

FÔRREGNSKAP - For : 



Takk for oppmerksomheten

• https://innlandet.nlr.no/grovforformidling/
Rådgivingsenhetene på Østlandet samarbeider om grovfôrformidling 

denne sesongen. Målet er at tilgjengelig fôr skal komme til nytte hos 

tørkerammede husdyrprodusenter.
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