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Forslag til fôrplaner med lite grovfôr
Tørkesommeren gir store utfordringer med å skaffe nok fôr. Det er nå avholdt 23
fagmøter på Østlandet der det er informert om situasjonen og gitt råd om alternative
fôrregimer for å avhjelpe situasjonen. Vi har fått mange spørsmål i etterkant, men har
dessverre ikke kapasitet til å svare alle. Vi følger derfor opp med mer konkrete råd i
dette nummeret av Storfeinfo, som går til alle Norturas storfeprodusenter i Sør-Norge.
Det er viktig at næringen står sammen for å avhjelpe situasjonen, og det er full mobilisering
for å ta vare på halm/frøhalm til dyrefôr. Kornåkre som er tørkeskadet er også aktuelle å
høste til grønnfôr/helsæd. Når det gjelder enga er det viktig å tenke på å få størst mulig
mengde – og kvaliteten på fôret må nedprioriteres til fordel for kvantitet. Det blir også viktig å
utnytte utmarks-/innmarksbeitene maksimalt utover høsten for å spare vinterfôret. Det kan i
tillegg være aktuelt å så opp igjen arealer om det kommer regn. Både bygg, havre og
raigrasfrø er tilgjengelig på lager og kan gi en god avling utpå høsten.
For å etablere kontakt mellom de som trenger fôr og de som har fôr, har Felleskjøpet etablert
en gratis tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til
salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm:
https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/
I tillegg er det opprettet en ny nettside: https://www.forformidling.no/
Felleskjøpet og Tine har opprettet et fagteam som skal følge opp omsetningen vi de to
ovennevnte kanaler. Det vil også bli arrangert et webseminar der alle organisasjonene vil
bidra i nærmeste fremtid. Alle detaljer er ikke på plass, med det blir lagt ut informasjon om
dette fortløpende. Målsettingen er å formidle fôr effektivt – og til fornuftige priser. Vi anbefaler
at disse kanalene benyttes da det er mange aktører i markedet som ønsker å profittere på
situasjonen. Ved all handel med fôr bør det foreligge fôranalyse og fôret prises etter kvalitet.
Blir prisen på grovfôret høyere enn prisen på kraftfôr pr. FEm, må en vurdere om det er et
reelt behov for å kjøpe inn mer grovfôr.
Kraftfôrprodusentene har lang erfaring med løsninger når grovfôravlingen svikter, og det er
utviklet kraftfôrtyper som kan erstatte mye av grovfôret. Økt bruk av kraftfôr er en viktig del
av løsningen når grasavlingene svikter.

Hensikten med disse tiltakene er bidra til å få frem nok grovfôr til at vi kan opprettholde en
mest mulig normal produksjon kommende vinter. Det blir en krevende øvelse, men vil påføre
bonden et langt mindre tap enn om besetningen reduseres. Det tar tid og er kostbart å bygge
opp den igjen.
I stikkordsform er tiltakene:
- En kilo og en fôrenhet ikke er det samme. Ta analyser!
- En god start på å få oversikt over eget lager er å veie noen av rundballene.
- Får ammekua fri tilgang på grovfôr spiser hun mer enn hun strengt tatt trenger.
- Okser kan fint få 70 % av rasjonen med kraftfôr. Ett eksempel kan være 7g
kraftfôr og 8-10 kg surfôr
Skal vi lykkes er det viktig at tiltakene settes i gang raskt. Det er derfor vedlagt fôrplaner der
det i hovedsak benyttes et minimum av halm og kraftfôr. Dette for å vise at det er mulig, men
først og fremst fordi disse kan tas i bruk umiddelbart for å spare på eget grovfôr. Litt senere
på høsten når en har full oversikt over egen avling og det en har fått tak i innkjøpt for, kan en
utarbeide fôrplaner som er tilpasset egen gård.
Vi vil oppdatere våre hjemmesider med aktuell informasjon: medlem.nortura.no

Lykke til med håp en regnfull sensommer og godt høstvær!

