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Hodet – tankegang
• Tanker rundt dagens situasjon
• Vant med å ha rikelig med grovfôr
• Fôrplaner med lite grovfôr
• Endre produksjonsmål og økonomisk utbytte

• Det finnes muligheter!



Avlingssvikt
-

Hva gjør vi nå?

Mål for tiltak
- begrense det økonomiske    

tapet så mye som mulig på kort 
og lang sikt!



Mulige tiltak

 Kjøpe fôr?

 Beholde antall dyr men redusere oppholdstid i fjøset?
- Redusere slaktealder (ungdyr)
- Redusere innkalvingsalder (langsiktig) 

 Reduksjon av antall dyr?
- Kyr
- Ungdyr

 Mer kraftfôr- høyere ytelse, kortere framfôringstid

 Kvotefylling må alltid være hovedmålet



Ikke bare tell dem, finn ut hvor mye fôr de inneholder?

• Denne rundballen inneholder

6,19 MJ pr kg TS * 0,561 kg TS/kg * 700 kg = 2.430 MJ



Hvilke fôrslag har vi å spille på?
• Surfôr
• Grønnfôr / Helgrøde
• Halm – NH3 Halm, Dyppelute halm
• Kraftfôrindustrien – Kraftfôr, Grovfôrmangel, Grovfôrdrøyer
• Ureabehandle korn 
• Drank / Potetsuppe
• Mask
• Potetrasp
• Gulrot
• Poteter



Helsæd, halm og korn på en gang!



Ureabehandling av korn, alkalisk korn

Urea
Maxammon
Home’n Dry



Dyppeluting av halm



Dyppeluta halm, undervurdert fôrmiddel?

75% av grovfôrtørrstoffet!!!



Husk vann!
Både inne og på beite.



Kjøpe fôr (kraftfôr, halm, biprodukter)?

• Grovfôr er nødvendig for å opprettholde et godt 
vommiljø

• Fiberrikt kraftfôr kan kompensere for en god del 
grovfôr, (grovfôrerstattere)

• Minimum av grovfôr krever tildeling mer enn to 
ganger pr dag

• I ekstremsituasjoner kreves det mulighet til å skille 
kyr etter behov



Avlingssvikt – økonomisk prioritering

• Produksjonstilpasning:

• 1) Kvotefylling
• 2) Mindre bruk av kalvemelk
• - 2 måneder = 300 liter, bruk melkeerstatning
• 3) Raskere framfôring av slaktedyr
• - redusert fôrforbruk
• 4) Slaktevekt okser – over 250 kg (270-280kg)?



• Høgst mulig kvotefylling gir det beste resultatet!

• Bruk om nødvendig kalvemelk-erstatning

TINE Mjølkeprognose kan hjelpe deg å få 
oversikt over hvordan du mest effektivt skal 
kunne fylle mjølkekvota.

Ved hjelp av TINE Fôrdisponering får du 
vurdering av volum og FEm for å velge optimalt 
fôringsopplegg og hvor mye grovfor du treng.



Redusere antall dyr ?

• Kostbart. Brukes kun ved langvarig grovfôrmangel 
(mer enn en sesong)

• For noen kan det være lønnsomt å redusere antall 
melkekyr og øke ytelsen



Riktig dyretall i forhold til kvote

1 ku for mye i 180 fôrdager = 10 rundballer á 170 FEm



TINE Fôrdisponering
• Opplysninger hentes fra KK og bonde
• (dyrestatus, fôrlager, forventa slaktealder, innkalvingsalder, ytelse osv).

• Fordeling av grovfôr mellom dyregruppene.

• Beregning av grovfôrbeholdning i forhold til behov

• Beregning av mulig kjøp/ (salg) av grovfôr

• Forutsetninger kan endres for å se hvordan dette påvirker 
grovfôrstatusen.

• Følg opp planen underveis for å sjekke at forutsetninger stemmer med 
virkeligheten



Grovfôrbehov - minimumsgrenser

• FEm med surfôr eller høy pr dag
• Tørre kyr:                              2 FEm
• Under 20 kg dagsmelk:           2 FEm
• 20-30 kg dagsmelk:                3 FEm
• Over 30 kg dagsmelk:             4 FEm

• Forutsetter middels høsta grassurfôr og at det er mulig å 
rasjonere ut  grovfôret etter ytelse

• Mengden må økes ved tidlig høsta grassurfôr eller surfôr av hå 



TINE OptiFôr, Normalsituasjon, grovfôr:kraftfôr 60:40

60:40



TINE OptiFôr, Grovfôrmangel I

50:50

50:50



TINE OptiFôr, grovfôrmangel II

40:60

40:60



Mye å velge i…..
?



Viktige faktorer for å lykkes ved lite grovfôr

- En eteplass per dyr (løsdrift)

- Få eteplasser  Prognose  Færre kyr med høyere ytelse

- Mulighet for å skille sinkyr fra lakterende dyr

- Mer enn to tildelinger av grovfôr per dag og litt grovfôr før  
kraftfôrtildeling.

- MINST 4 tildelinger av kraftfôr per dag

- Maks 2-3 kg kraftfôr per tildeling

- Fôrprøve for riktig valg av kraftfôr og vinterfôrplan, 

- Jevnlig oppdatering av fôrplan el. månedlig fôringsliste

- Fôrkontroll (inn og –utveiing av fôr for å kontrollere faktisk forbruk)

- Jevnlig oppfølging av hold



Info fra Debio (Kari Marte Søvik) 06.07

Tørkerammede økobønder kan søke om bruk av 
konvensjonelt fôr
Mange bønder opplever i år en ekstrem tørke og må finne 
alternative løsninger for å løse dyras fôrbehov både i 
beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. For bønder 
med økologisk dyrehold blir utfordringene ekstra store fordi det 
er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr.
Det er mulig å søke om å kjøpe inn konvensjonelt for når 
fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som 
følge av ekstraordinære værforhold. Alle som rammes av den 
ekstreme tørken og som ikke får tak i tilstrekkelig mengde 
økologisk fôr, kan søke Debio om tillatelse til å kjøpe inn 
konvensjonelt fôr. 

Kriseparagrafen muliggjør at det kan gis tillatelse til opptil 
100% konvensjonelt fôr, men vær oppmerksom på at det kun er 
konvensjonelt grovfôr det gis tillatelse til å bruke så lenge det er 
mulig å kjøpe økologisk kraftfôr.



Bruk verktøykassen!

Det er bedre å fôre med 3 kg ekstra kraftfôr i 9 måneder, enn 9 kg ekstra kraftfôr i 3 måneder!!!!!! 

• Husk at ballene i år jevnt over inneholder langt mer både tørrstoff og energi/protein enn i fjor 
(3x)

• I tillegg er det mye sukker og god gjæringskvalitet/smakelighet
• Vi MÅ begrense bruken av 1. slåtten og fordele den tynt ut over året – «gullet»
• Bytt til grovfôrerstatter NÅ, det er ingen tid å miste!
• Det kan være risikabelt å øke med «vanlig» kornbasert kraftfôr
• Sank alt av halm og frøhalm, eventuell ammoniakkbehandling/dyppeluting?
• Så fangvekster til beite etter åker (tilskudd), muligheter for gjødsling ved beiting utover 

høsten?
• Ta i bruk uutnytta arealer om ikke annet så til beite, raigras vokser til snøen kommer
• Økologisk grovfôrproduksjon, disp. for konvensjonell halm/grovfôr eventuelt betfiber som 

ensileringsmiddel (plansilo)?
• Mye å lære av Vestlendinger og Nordlendinger som er langt mer erfarne med uår, 

kompetansen finnes!
• Få oksene igjennom, de tåler i de fleste tilfeller langt mer kraftfôr, appetittfôring!
• Lave kornavlinger vil sannsynligvis åpne for nye importkvoter for karbohydratråvarer 

(BETFIBER) 



Erfaringer / ettertanke fra de siste 14 dager;

• 1.sl surfôr 2018 – «gullet» - få oversikt over hvor mye «gull» du har
• Beite gir fortsatt mye mjølk, pr 16.07
• Gradvis tilvenning til grovfôrerstattere
• Grovfôropptaket blir redusert – mjølkmengden holder seg
• Fine i møkk-kons
• Fett % litt lav?
• Fordel å ha mulighet til 2 slag kraftfôr
• Fordel å kunne blande fôr 
• Er det denne sesongen vi kan unngå feite kviger?
• Mellomkalv?


