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Grovfôr 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom 15 organisasjoner
og firmaer. Prosjektet har som mål å øke avling og bruk av
grovfôr i norsk mjølkeproduksjon og tilhørende kjøttproduksjon
med 20 prosent i løpet av prosjektperioden fra 2016 til og med
2019.

- Setter du pris
på graset ditt?
Om noen uker er det vår. Allerede nå kan det være klokt å
begynne å tenke på aktuelle tiltak for å bedre kvaliteten
både på innmarksbeite og det grovfôret dyrene dine skal
leve av neste vinter. Gjør du de rette grepene nå er det
penger å hente i form av bedre produksjon og lavere
kostnader, bl.a. til kraftfôr.
Tekst: Petter Klette og Torger Gjefsen, Grovfôr 2020

D

røvtyggerne trenger grovfôr for å
fungere og utvikle seg normalt. Hva
som er å anse som et godt grovfôr,
avhenger av flere forhold.
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Hva er et godt grovfôr?
For det første må grovfôret ha god
hygienisk kvalitet; det må ikke være forurensa av jord eller annet. Dersom grov-

fôret er konservert som høy eller silofôr,
må godt grovfôr for det andre ikke ha blitt
skjemt gjennom feilgjæring eller forråtnelse. Den tredje faktoren å legge vekt
på, er om næringsinnholdet i grovfôret
samsvarer med det behovet dyra har. Et
godt grovfôr er smakelig og dekker dyras
næringsbehov på en god måte.
Sau høster mye av grovfôret sitt sjøl, på
beite. På innmarksbeite er det viktig å sørge
for å fornye enga med næringsrike arter, at
jorda ikke er vannsjuk og har tilfredsstillende
pH. På utmarksbeite er det som regel lite vi
kan gjøre med kvaliteten utover å passe på at
dyra slippes i områder med godt beite.
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Med høy temperatur, gode solforhold og
litt vind, trengs det ikke mer enn tre til
fire timer for å øke tørrstoffinnholdet i
strengen med tre prosentenheter,
forteller Petter Klette, Grovfôr 2020 og
Lise Austrheim, NLR Vest.
Foto: Ole G. Hertzenberg

rekker å vende og høste inn samme dag,
slik at en sikrer god lufttørking og kortest
mulig eksponering for regn og dogg. Bruk
av konserveringsmidler og rask pakking i
silo eller rundballer bidrar til å senke
pH-en og begrense tilgangen på oksygen,
slik at massen blir lagringsstabil og tapene
i gjæring begrenses mest mulig.
Fokus på fordøyelighet
Tidspunktet for høsting av enga er viktig
for å sikre godt grovfôr med en fordøyelighet som gjør at dyra kan utnytte
energien og næringsstoffene best mulig.
Best fordøyelighet og høyest næringsinnhold oppnår en når enga høstes innen
en ukes tid etter at timoteien har begynt å
skyte. Men det er ikke i alle periodene i
løpet av et år at en sau trenger - og kan
nyttiggjøre seg - det grovfôret som har
høyest fordøyelighet og næringsinnhold:
I lange perioder om vinteren er mindre
næringsrikt grovfôr godt nok for mange av
dyra. Og det grovfôret som er godt nok, er
vel godt grovfôr?

Nødvendig fornyelse av enga
Grovfôr som blir konservert og lagra for
bruk til vinterfôr, kan vi påvirke i større
grad enn beitet. Grunnleggende tiltak for
å sikre godt grovfôr til vinteren, er å
fornye enga og sørge for næringsrike
engvekster og lite ugras, og å grøfte og
kalke tilstrekkelig.
God fortørking og rask pakking
Ved høsting gjelder det å redusere tapene
knytta til ånding, avrenning og feilgjæring.
For å redusere tapene ved ånding og
avrenning når en skal lage surfôr, anbefales
det å ikke slå større stykker enn det en
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Varierende næringsbehov
Siden sauens næringsbehov varierer
gjennom vinteren, vil kravet til grovfôr
variere tilsvarende. Voksne drektige søyer
har moderat krav til energi og protein på
høsten og vinteren, og kan i disse periodene
klare seg med mindre næringsrikt grovfôr.
De bør derfor få grovfôr som er høsta på
skifter som ikke er spesielt godt i hevd, som
har mindre gunstig botanisk sammensetning, eller som er høsta lenge etter
skyting. Dette vil være godt grovfôr for
disse dyra. For søyer sist i drektigheta,
påsatte lam og andre dyr med spesielt høyt
næringsbehov, er bare tidlig høsta og godt
konservert grovfôr fra næringsrik eng å

« Det er som regel
rimeligere måter å sørge
for at dyra får i seg nok
vann, enn å fôre med
vannholdig surfôr

»

anse som godt nok. Godt grovfôr kan være
litt av hvert og i en besetning er det som
regel en fordel å ha tilgang på minst et par
ulike typer og kvaliteter av grovfôr - for å
kunne veksle i samsvar med dyras behov.
Hva betyr tørrstoffinnholdet
for næringsverdien?
Næringsstoffene i engavlinga finnes i tørrstoffet. Det er som regel alltid rimeligere
måter å sørge for at dyra får i seg nok vann,
enn å fôre med vannholdig surfôr. Når vi
reduserer innholdet av vann i avlinga før
den legges i silo eller rundball, reduserer vi
mengden masse som må handteres og tas
vare på.
«Grovfôrøkonomi»
I forbindelse med prosjektet «Grovfôr
2020» har vi samla inn og analysert data
fra mange norske gårdsbruk i ulike
regioner, ved hjelp av dataprogrammet
«Grovfôrøkonomi». Ved å analysere
kostnadene i grovfôrproduksjonen og å
dele dem i ulike grupper, har vi funnet
noen interessante forskjeller:
Øk antall fôrenheter pr. rundball
Et mål for hva en kan spare, er antallet fôrenheter pr. rundball. I gjennomsnitt viser
tallene at for hvert prosentpoeng tørrstoffet
i rundballene går opp, øker innholdet av
energi i rundballen med fem fôrenheter.
Med andre ord inneholder en rundball med
25 % tørrstoff om lag 25 flere fôrenheter
enn en rundball med 20 % tørrstoff.
Dermed blir det flere fôrenheter å fordele
kostnadene til håndtering, plast og lagring
på. I den sammenhengen er det verdt å
merke seg at de gårdsbrukene som har
størst produksjon, i gjennomsnitt har 3 %
høyere tørrstoff i surfôret enn de som ligger
i midtsjiktet, og ytterligere 2 % høyere innhold av tørrstoff enn de minste brukene.
Hva som er årsaken til disse forskjellene,
har vi ikke grunnlag for å si noe sikkert om.
Kanskje kan det ha sammenheng med
muligheten for å høste på ønska tidspunkt
og under gunstige værforhold for bønder
som driver på heltid, sammenligna med de
som er i annen jobb og må gjøre unna
onnearbeidet når de har fri i helger og på
kvelder?
Snu grasstrengen
Ofte kan en streng som ikke blir snudd, bli
tørka ujamnt, ved at det som ligger nederst
forblir fuktig. På bildet neste side, ser en at
det er fuktig på bakken der som strengen
har ligget urørt.
Metoden som er vist på bildet er en
effektiv måte å halvere tråkkeflaten med det
u
tyngste utstyret - samtidig som
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strengen vendes. Når en gjør dette på dager
med høy temperatur, gode solforhold og litt
vind, trengs det ikke mer enn tre til fire
timer å øke tørrstoffinnholdet i strengen
med tre prosentenheter eller mer. Hvis en
må slå på dager med høyere luftfuktighet,
lavere temperatur og mindre sol og vind,
må en som regel breispre mer for å oppnå
samme reduksjon av tørrstoffinnholdet.
Følg med på Yr
Både tidspunkt for når en skal slå og
teknikken som brukes, må derfor tilpasses
været. Derfor er det å følge med på Yr
eller Storm, og dessuten å skaffe seg et
hygrometer, å anbefale i forbindelse med
planlegging av slåtten. Men dessverre,
enkelte år hjelper det lite å følge med
på værmeldingene og forsøke å tilpasse
slåtten!

Bruk rive: De som bruker rive har 5 % lavere kostnader til høsting og 9 % lavere arbeidsforbruk totalt sett enn de som ikke raker. Foto: Petter Klette

slåttestrengen har vi også kunnet se
nærmere på med utgangspunkt i tallene fra
«Grovfôrøkonomi». Tallene viser at de som

Raking er lønnsomt
Effekten av raking eller ikke raking av

bruker rive har 5 % lavere kostnader til
høsting og 9 % lavere arbeidsforbruk totalt
sett enn de som ikke raker.

Betydelige summer å spare
Det koster fra 2 til 4 kroner å
produsere én fôrenhet grovfór.
Gjennomsnittet er kr 2,71. Mens
kraftfôrprisen ligger på vel 4. I dag
ligger kraftfôrandelen i geiteholdet
på 40 - 45 % og i saueholdet på vel
20 % (utmarksbeite ikke medregnet).
Konklusjonen er klar: Økt bruk av
godt grovfôr er nøkkelen til bedre
økonomi.

Tallene fra «Grovfôrøkonomi» viser at det
er betydelig forskjell mellom gårdsbruk når
det gjelder kostnader for å høste grovfôr.
I figuren nedenfor har vi tatt med et
søylediagram som viser kostnaden pr.
fôrenhet grovfôr på forskjellige gårdsbruk i
Fjellregionen på Østlandet.
I figuren er kostnader knytta til dyrking
samla i den blå delen av søyla, mens
kostnader knytta til høsting er vist i den
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Figur 1: Kostnad pr. fôrenhet grovfôr på enkeltbruk i Fjellregionen på Østlandet.
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orange delen. Totalkostnaden er
dermed summen av den blå og den
grønne delen av søylene. Det viktigste
denne figuren viser er at, mens flere av
disse brukene har en total grovfôrkostnad på ned mot 2 kr pr. fôrenhet,
har andre kostnader på godt over
4 kr. De som har høyest kostnad,
ligger altså dobbelt så høyt som de
beste.
De beste har en strategi
De som har høyest totalkostnad,
utmerker seg som regel med at de har
særlig høye kostnader til dyrking.
Nærmere analyse av tallene viser at
hovedårsaken til denne variasjonen, er
knytta til håndtering av husdyrgjødsel.
De som gjør dette rimeligst, har en
kostnad på om lag 20 kr pr. tonn husdyrgjødsel, mens de som har høyest
kostnad, ligger på ca. 150 kr pr. tonn.
De fleste av de som har lave
kostnader, sprer gjødsla på skifter nær
fjøset – og de bruker gjerne slangespreder. De som har høyest kostnad
har som regel spredeareal langt unna
fjøset, og mange av dem har leid jord
og utvida arealet – uten at utstyret er
tilpasset transport og spredning.
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Konkusjoner
Fra tallmaterialet som er samlet inn, kan en
trekke noen foreløpige konklusjoner om
driftsopplegget hos de som har lavest
kostnad pr. produsert fórenhet grovfôr.
Stikkordsmessig er særtrekkene for de med
lavest kostnad at de:
• Er opptatt av å ta store avlinger
• Har god innsikt i produksjonsevnen på
hvert enkelt skifte
• Bruker tida effektivt
• Har lavt svinn under innhøsting
• Har god kontroll på innkjøp, og
planlegger når det er gunstig å kjøpe
gjødsel og annet
• Gjør kalkyler over mekaniseringskostnader og fornyer utstyret bare når
dette er lønnsomt
• Er flinke med vedlikehold av utstyret og
setter seg godt inn i hva som er rett bruk
• Har en plan for krisehåndtering hvis
utstyret svikter
• Har et bevisst forhold til om spesialisert
og kostbart utstyr, særlig høsteutstyr, bør
kjøpes eller leies.
I denne forbindelsen er det mange
momenter å tenke over og ingen lettvinte
løsninger. Men hovedkonklusjonen er at
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det er gode muligheter for å redusere
kostnadene ved dyrking og høsting av
grovfôr, men at det viktigste er å ha god
oversikt over hvor mye tid og penger som
brukes, og å ha en strategi for å utnytte alle
ressursene mest mulig effektivt.
Er grovfôret konkurransedyktig?
For å vurdere om grovfôr er konkurransedyktig ut fra økonomi, må prisen
på grovfôret sammenlignes med prisen på
kraftfôr. Prislista fra kraftfôrleverandørene
viser at prisen på kraftfôr til sau og geit for
tida ligger på, eller like i underkant av fire
kroner pr. fôrenhet. Dermed sier det seg
sjøl at hos de som bruker over fire kroner
på hver fôrenhet grovfôr som produseres,
slik vi har sett eksempler på, blir grovfôret
ikke konkurransedyktig. I de tilfellene bør
bruken av grovfôr reduseres til det minste
som er forsvarlig av hensyn til drøvtyggeren
- eller aller helst må det gjøres tiltak for å
få ned produksjonskostnaden for grovfôret.
Våre registreringer på nærmere 200 gårdsbruk i ulike landsdeler, viser at gjennomsnittlig produksjonspris for konservert
grovfôr er kr 2,71 pr. fôrenhet. De 5 %
beste brukene klarer faktisk å oppnå en

- De 5 % beste brukene klarer faktisk å
oppnå en grovfôrpris på under to kroner
pr. fôrenhet, forteller Klette.
Foto: Ole G. Hertzenberg

grovfôrpris på under 2 kroner pr. fôrenhet.
Dette viser tydelig at konservert grovfôr
kan være meget konkurransedyktig
sammenlignet med kraftfôr, hvis en er
kostnadsbevisst, utformer en strategi for
effektiv ressursbruk og følger den.
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