
Fôring med mindre grovfôr
-Kva gjer vi?



Kartlegg situasjonen!

1.Mjølkeprognose – plan for kvotefylling 
og dyretal.

2.Grovfôranalyser

3.TINE Fôrdisponering – nok grovfôr? 
Kjøpe?

4.Kraftfôr – kva type høver best? Auke
mengde?

5.Framfôringstid på livkviger og 
slakteokser.

6.Fôrplan for kyr, kviger og okser.



Korleis fordele grovfôret gjennom vinteren, korleis har eg kontroll på at eg
ikkje bruker for mykje og kor mykje grovfôr må eg faktisk kjøpe!

Dyreflyt og Budsjettgrunnlag er en del av dette verktøyet.



• Kjøp av riktig mengde grovfôr – Må eg kjøpe grovfôr?

• Inntil 30 % avlingsreduksjon = Endre kraftfôrstrategi, evt. 
velge fiberblandinger eller gi grovfôrerstattere i tillegg

• > 50 % avlingsreduksjon = Kjøp grovfôr, betal etter kvalitet!

• I besetninger med flere kyr enn eteplasser
• Bør kjøpe grovfôr med en avlingsreduksjon på over 30 %
• Evt. kjøpe halm for å kontrollere trafikken ved 

fôrbrettet!



Økte kraftfôrmengder til kyr

5

Grovfôr 75 % av appetitt:

10,0 kg TS til 7,5 kg TS/ku/dag 

25 kyr 200 fôrdager

Spart grovfôr:   2,5 kg TS  x 200dg   =  500 kg TS/ku 
Totalt 12.500 kg TS

Dette vil utgjøre ca ?? rundballer 



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



Hvor mye tørrstoff inneholder en 
rundballe som veier 700 kg?

Tørrstoffprosent Kg  tørrstoff i rundballen

20 140

30 210

40 280

56,1 392



Hvor mange rundballer tilsvarer 
12.500 kg tørrstoff?

Tørrstoffprosent Kg  tørrstoff i 
rundballen

Antall rundballer

20 140 89

30 210 59

40 280 44

56,1 392 32



Fôrtildeling ved lite grovfôr

Ved mykje kraftfôr i rasjonen vert måten å gje fôret på endå viktigare:

• MINST 4 tildelinger av kraftfôr per dag.

• Max 3 kg kraftfôr per tildeling

• Fleire enn to tildelinger av grovfôr per dag/litt grovfôr før kraftfôrtildeling

• Mest grovfôr til høytytande kyr

• Plassering av kyr i forhold til grovfôrbehov

• Fôrprøve; struktur- og fôrverdi



Tilbud om fellesfinansiert rådgiving 

• Rådgiving pr telefon.

• Rammen for hver produsent er inntil 2 
timer, relatert til fôrmangel og 
endret fôringsstrategi.

• Gjelder ut året. 

• Ta kontakt med TINE Medlemssenter på tlf
51 37 15 00, eller e-post: 
medlem@tine.no for påmelding.

mailto:medlem@tine.no


Kvotesituasjonen!

• TINE har bedt om møte med LMD for å drøfte 
kvoteregelverket.

• Det er fastsatt et møte mellom LMD og faglaga med TINE 
som sakkyndig 22. august. Eventuelle endringer i 
kvoteregelverket vil bli kunngjort etter dette

• I forkant av dette møtet vil TINE oversende sin 
anbefaling. Vår anbefaling vil bli gjort kjent ca 15. august.


