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• Tørke/overvintringsskader/mye regn

• Vi har vært tett på alle disse årene og gjort oss mye erfaring

• Vi har produkter og løsninger på plass

• Det som er mere usikkert i år- er tilgang på grovfôr fra våre 

naboland pga. tørke i hele Nord Europa

• Vi har testet fôring av mjølkeku der grovfôret utgjør 

vedlikeholdsbehovet (50% grovfôr) med svært gode resultater

• Vi arbeider på spreng for å sikre råvarer til kraftfôrproduksjonen

• Vi koordinerer videre aktivitet med Nortura/Tine/NLR m/fl

Felleskjøpet har lang erfaring med 
grovfôrmangel-situasjoner
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• SMS til alle kornprodusenter om at all halm må tas vare på til fôr

• SMS er gått ut til alle grovfôrdyrkere i Nord-Trøndelag/Nordland 

om at de maksimerer grovfôravlinga i år for salg av 

overskuddsfôr

• Brev er sendt ut til husdyrprodusenter med råd om tiltak

• Fagmøterunder over hele Østlandet

• Vi har utviklet et nettsted for kjøp/salg av halm (felleskjøpet.no)

Tiltak som FKA gjennomfører

4



Strakstiltak….?

•Sett i gang med tiltak så raskt som råd

- Reduser grovfôret nå – øk med fiberrik kraftfôrblanding

•TS –innhold i fôret som gjelder (mye tørt fôr i år)

•Reduser grovfôret nå – øk med fiberrik kraftfôrblanding

•Få mest mulig ut av egen eng –resten av sesongen 

(kvantitet ikke kvalitet)

•Sjekk alternativer for å sikre mere grovfôr (alternative 

arealer/kjøp)



Ikke ta tapet over mange år!

•Hold oppe så normal 

produksjon som mulig i 

vinter

•Sørg for full produksjon til 

neste sommer

•Slakt ut dyr du allerede har 

planlagt ut.

•Reduser evt. litt 

slaktevekter men sørg for å 

levere slaktemodne dyr

•Okser er de enkleste å  

intensivere fôringa på

•Ved redusering av grovfôr -

må en ha eteplasser til alle 

dyr.

•Fanghekk er en stor fordel

•Fordel kraftfôret godt 

gjennom døgnet

•Utnytt beitene maksimalt
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En må belage seg på mere arbeid i fjøset kommende vinter



Halm som grovfôr 
• NH3 halm- kan brukes i kombinasjon med surfôr til mjølkekyr

• Ubehandlet halm - fungerer som fiberkilde i f.eks fullfôr

• Dypplutet halm. Krever investering i anlegg - behøver ikke være 

komplisert. Noe arbeidskrevende

• Urea + vann som dosering i rundballer

Se www.felleskjopet.no

Halm til ungdyr, ammeku og sinku

Vinterfôring av voksen sau. Men best med behandlet halm.

Frøhøy – bruksområde omtrent som NH3 halm. 

NB Husk protein

Men.. i år er det kamp om halmen…. 

– gjør avtaler nå
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http://www.felleskjopet.no/


FORMEL Fiber Grovfôrmangel – den trygge 
utprøvde løsningen

•Mellomting mellom grovfôr og kraftfôr

•Mye fiber – der en mangler 30-50% grovfôr

•God proteinbalanse

• Inneholder mineraler og vitaminer og

er derfor en enkel løsning å ta i bruk

•Kan benyttes som eneste kraftfôr (totalløsning) til 

mjølkeku/ungdyr/ammeku

•Pris per kg: 3,70,- Per FEm: 4,02,-

Nyhet på Stange: FORMEL Fiber ved 20-30% 

grovfôrmangel



Bruksmåte FORMEL Fiber Grovfôrmangel

•Kan brukes som eneste kraftfôr (20-22 kg)

•For høg ytelse anbefales FORMEL Optima eller FORMEL 

Energi Premium i 2-kraftfôrløsnng

•Enkelte velger å tildele 5-6 kg FORMEL Fiber 

Grovfôrmangel flatt til alle dyr i tillegg til «dagens fôring» 

• Ikke over 3 kg per tildeling per ku ved store 

kraftfôrmengder – ta vare på vomma

•Til okser: 5-7 kg

•Følg med på kusignalene (Nok fiber/NDF i rasjonen)



Eksempel på fôrplan ved 50 % grovfôrmangel 

Ytelse i kg 

mjølk

15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg

Surfôr 

middels/sent

slått

5 kg TS 5 kg TS 5 kg TS 5 kg TS 5 kg TS 5 kg TS

FORMEL 

Fiber 

Grovfôr-

mangel

9  kg 11  kg 13,5 kg 16 kg 19 kg 21,0 kg

Surfôrmengda nedanfor er sett til ca halvparten av 

normalt opptak. 5 kg TS med surfôr tilsvarer 12,5 

kg surfôr med tørrstoffinnhold på 40 %. 

Ei besetning på 20 kyr sparer ca 100-120 kg TS/ 

dag og 20 000 kg TS på 6 mnd



Fôrplan med halm  7kg ts surfôr/ 2 kg NH3 halm  

Fôrliste Utarbeida: Ytelsesnivå: 8500 kg mjølk

Kunde: Fagkonsulent, FKA: 8735 kg EKM

Ola Oppigard Fett-% 4,10

Melkedalen Protein-% 3,40

Dager i laktasjon 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Antatt dagsytelse 38 36 35 33 31 29 27 25 22 20

Seint, Lite gjæra Kg TS 6,5 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1

Kg TS

Kg TS

FORMEL Elite 70  FKA Kg fôr 14,6 14,9 15,0 14,6 13,5 12,5 11,4 10,3 9,1 8,0

Kg fôr

Kg fôr

Ammoniakkhalm Kg fôr 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tirsdag 17. juli 2018

FORMEL-selgar XX

Mobil:  xxx xx xxx

Vis Surfôr som kg fôr

Vis surfôr som kg TS
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Tjønneland Samdrift DA 

•Oppstart i 2013

- 2 eiere/drivere

• 44 kyr

•Høg ytelse, 43 FEm pr.100 EKM

•Ca. 33 kg silo pr ku med strukturikt grovfôr

•FORMEL Fiber Grovfôrmangel og Optima

•Ei ku som mjølkar 23 liter

- 9 kg Grovfôrmangel og 3kg Formel Optima

•Ei ku som mjølkar 33 liter

- 12,5 kg Grovfôrmangel og 4kg Formel Optima

•Ei ku som mjølkar 40 liter

- 15 kg Grovfòrmangel og 5 kg Formel Optima

September 

2017



Kjemisk innhold

Fett %         4,21

Protein%    3,48

Urea            4,8

• 10 011 Kg EKM

• 43 FEm pr 100 EKM

•Møkk fra ei kvige som får 11+5 kg 

(FORMEL Fiber Grovfôrmangel + Optima)

Data frå Tjønneland Samdrift DA
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Biff Intensiv  til kjøttprodusjon

•God grovfôrerstatter

•Fiberrik blanding som egner seg veldig godt til intensiv 

fôring/appetittfôring

•Erfaringer tilsier 20% av energien fra grovfôr kontra 80% 

fra kraftfôret ved appetittfôring

•Gradvis tilvenning – følg med på avføring/trivsel

•Tar ut vekstpotensialet på alle raser



FORMEL Biff intensiv ved lite grovfôr
Mengde grovfôr kan enkelt halveres ved å bytte til FORMEL Biff Intensiv og øke 
mengdene

• En økning fra 3 til 6 kg kraftfôr vil gi utslag i ca. 45% reduksjon i 

grovfôropptaket til oksene. 

• Ved lite grovfôr kan tildeling av Biff Intensiv økes, med god 

struktur i grovfôret opp til 8-9 kg. 

• Dette bør fordeles på flere tildelinger.

FORMEL Biff  ved bruk av NH3 halm etter appetitt. 
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Biff Intensiv  til mjølk/kjøttproduksjon

Hvis to siloer:

30% grovfôrmangel og stor kjøttproduksjon

• Ei ku som melker 30 liter:

- kan en gi 10 kg FORMEL Elite 80 og 3-4 kg FORMEL Biff 

Intensiv for å spare grovfôr. 

•Substitusjonseffekt ved økt mengde kraftfôr



Ammekua

•Tåler fleksibel fôring

•Halm/lite grovfôr

•Kan kompensere med 

konsentrerte fiberrike 

produkter

•Eteplass til alle

•Fanghekker gir enklere 

oppfølging

•Følg opp hold

• FORMEL Fiber Grovfôrmangel

• FORMEL Biff Intensiv hvis 

oksefôring

Mange muligheter- avhengig av 

grovfôrtype og mengde.
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NH3 halm til voksen ammeku

• Beregn ca 8- 10 kg / dag appetitt 

• Bruk FORMEL Ammeku konsentrat for å sikre protein og 

mineral forsyningen (0,6- 1,0 kg).
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Bilde 

bondevennen



• Kan brukes i  en grunnrasjon både 

til mjølk, kjøtt og til sau

• Bør ikke brukes til kalv og lam og 

helst ikke over 4 kg til storfe- (store 

dyr 5 kg). 

(tilsatt urea)

• NB! ikke tilsatt mineraler og 

vitaminer

FK ProAmmon Bygg 
urea + alkagrain behandlet korn
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Løsninger til sau

• FORMEL Sau

• FORMEL Sau Ekstra

• FORMEL Sau Intensiv

• FORMEL Sau Grov

• FORMEL Lam – til intensiv oppfôring av lam
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Lavdrektighet  
Lite grovfôr  bruk FORMEL Sau Intensiv

Fôrplan med 50 % appetittfôring med middels tidleg hausta surfôr i 

lavdrektigheitstida 82 kg søye: 

Søye lavdrektig dårleg hold Kg TS Kg fôr FEm AAT PBV 

1.slått surfôr < 25% kløver middels tidleg hausta 30 % ts  0,68 2,3 0,57 48,7 5,0 

Kraftfôrbehov      

Kg fiberrikt kraftfôr    0,9    

Søye lavdrektig godt hold Kg TS Kg fôr FEm AAT PBV 

1.slått surfôr < 25% kløver middels tidleg hausta 30% ts  0,68 2,3 0,57 48,7 5,0 

Kraftfôrbehov      

Kg fiberrikt kraftfôr   0,43     

Påsettlam Kg TS Kg fôr FEm AAT PBV 

1.slått surfôr < 25% kløver middels tidleg hausta 30% ts  0,37 1,2 0,32 27 2,7 

Kraftfôrbehov      

Kg fiberrikt kraftfôr    1,0     
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Lavdrektighet NH3 halm etter appetitt.
Bruk FORMEL Sau 

Fôrplan med NH3 halm i lavdrektigheitstida 82 kg søye:  

Søye lavdrektig dårleg hold Kg TS Kg fôr FEm AAT PBV 

NH3 behandla halm 80 % ts  0,86 1,1 0,58 57,5 -27,5 

Kraftfôrbehov      

Kg kraftfôr *)   0,8    

Søye lavdrektig godt hold Kg TS Kg fôr FEm AAT PBV 

NH3 behandla halm 80 % ts  0,86 1,1 0,58 57,5 -27,5 

Kraftfôrbehov      

Kg kraftfôr *)    0,43    

Påsettlam Kg TS Kg fôr FEm AAT PBV 

NH3 behandla halm 80% ts  0,42 0,6 0,29 28 -13,6 

Kraftfôrbehov      

Kg kraftfôr *)    0,9    
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Tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr

• Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende 

økologisk fôr, men det finnes hjelp for de som rammes av 

uforutsette hendelser. Jf. økologiforskriften § 3 

(katastrofeparagrafen)

• Søknadsskjema på Debios hjemmeside

https://debio.no/dokumenter/

• Kriseparagrafen muliggjør at det kan gis tillatelse til opptil 100% 

konvensjonelt fôr, men vær oppmerksom på at det kun er 

grovfôr det gis tillatelse til å bruke så lenge det er mulig å kjøpe 

økologisk kraftfôr.
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Fôring økologisk  - spar grovfôr.

• I år med lite grovfôr er det mulighet til å øke kraftfôr mengden 

noe utover i laktasjonen- Uten å gå ut over regelverket. Kontakt 

rådgiver for hjelp til beregning av fôrplan. 

- Økologisk fiberblanding: Natura Fiber (kun bulk)

• Bruk halm som deler av rasjonen  til sinkyr / drektige kviger.  

• NB husk mineraler og protein. 

• Natura Drøv protein 

• Natura Minovit drøv

• Felleskjøpet har skaffet mer lusernemjøl-

• Optimert Natura Drøv Fiber med mer luserne mjøl og erteskall.

• Økt mengde vanlig kraftfôr vil også være mulig. 
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Natura Drøv 19 

Fôrliste Utarbeida: Ytelsesnivå: 7500 kg mjølk

Kunde: Fagkonsulent, FKA: 7500 kg EKM

Ola Oppigard Fett-% 4,00

Melkedalen Protein-% 3,20

Dager i laktasjon 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Antatt dagsytelse 32 31 30 29 27 25 23 21 19 17

Seint, Lite gjæra Kg TS 6,7 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0

Kg TS

Kg TS

Drøv 19 L FKA Kg fôr 11,0 11,5 11,7 11,4 10,5 9,7 8,7 7,7 6,6 5,7

Kg fôr

Kg fôr

Ammoniakkhalm Kg fôr 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Potet, rå Kg fôr 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

tirsdag 17. juli 2018

FORMEL-selgar XX

Mobil:  xxx xx xxx

Vis Surfôr som kg fôr

Vis surfôr som kg TS
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Oppsummering

• Start med tiltak nå, selv om det er igjen en del av vekstsesongen

• Kompenser med fiberrike løsninger som FORMEL Fiber 

Grovfôrmangel/Biff Intensiv/Sau Intensiv

• Få maks ut av gjenværende vekstsesong/suppler med innkjøp 

- Sørg for å ha minimum 50% av normal TS mengde

• Eteplasser til alle hvis en må redusere grovfôret mye

• Få oversikt over hvor mye fôr du mangler: Tine Fôr- disponering 

•Må akseptere at fôrbrettet står tomt

• Nok struktur i grovfôret

• God kapasitet på drikkevann

• Sett opp en god fôrplan for å sikre dyrehelse og produksjon
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Takk for oppmerksomheten!


