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Fôring av geit 
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• Hva inneholder grovfôret ditt ?? 

• Når trenger du tilskudd av kraftfôr?

• Hvor mye kraftfôr ?

• Hvilke kraftfôr anbefales ?

• Mineraltilskudd  til geit – når og hvorfor.



• Fôrrasjonen skal i størst grad dekke  dyras behov 
for energi, proteiner, vitaminer og mineraler. Dette 
er viktig for å sikre god dyrevelferd, og god 
økonomi.

• Fôranalyse vil gi svar på energi- protein og 
fiberinnhold. Da er det enklere å planlegge bruk 
av rett fôr til rett tid. 

Hvorfor fôrplanlegging ? 
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Hva menes med surfôrkvalitet ? 

• Næringsverdi/næringsinnhold 

• Gjæringskvalitet 

• Tørrstoffinnhold 

• Snittlengde/struktur 

• Hygienisk kvalitet 

Faktorer som påvirker surfôrkvaliteten 

• Utviklingstrinn ved høsting 

• Botanisk sammensetning (gras vs. kløver) 

• Gjødsling (spesielt med N) 

• Gjæringsforløp 
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Hva ser jeg på analysen ?
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Prøve med utvidet 
hygiene analyse
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Et grovfôr med høgt energi og 
protein innhold. Gir høyt opptak
Noe lavt fiberinnhold. 



Energi- Fem/Nel20

Beregnes ut fra rasjonens fordøyelighet av karbohydrat, protein og fett 

• FEm- forenhet mjølk, fast nettoenergi uansett fôrrasjonsstørrelse, brukes også 
til annet storfè og sau. 

• NEL- også nettoenergi laktasjon, men varierende NEL med fôrrasjonens størrelse.  
Uttrykt i megajoule MJ 

–1 FEm er 7,075 MJ, og 1 MJ er 0,14 FEm litt grovt regnet
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Bruk rett fôr til rett tid.

• Beitestadiet: 1,05 FEm /kg tst

• 1 Uke før skyting: 0,96 FEm /kg tst

• Begynn. skyting: 0,89 FEm /kg tst

• Full skyting: 0,81 FEm /kg tst

• Begynn. blomstring: 0,76 FEm /kg ts

• Lenge etter blomstring: 0,58 FEm /kg tst

Hva bør dyra ha av energikonsentrasjon? 

Alle kvaliteter kan være gode - til noen! Men husk god hygienisk kvalitet er viktig for alle!
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Produksjonsfôr

Vedlikeholdsfôr



Produksjons  fôr = 120-160g/kg ts

Vedlikeholds fôr = 100-120 g/kg ts

Minst behov : 

• Ammeku vinter fôring

• Sau lavdrektighet 

• Sinkyr. 

Størst behov: 

• Mjølkeku

• Mjølkegeit

• Sau og ammeku i 
høgdrektighet og etter 
kalving lamming

• Alle dyr som skal vokse. 

Hvor mye protein trengs?
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For mye.

Unødvendig sterk N-gjødsling

for mye kløver

for tidlig høsta 

manglende avlingsrespons 

(for dårlig plantekultur/for kaldt)? 

–bortkasta penger, ekstra belastning på dyra ved 
utskilling, for høye urea-verdier i mjølk-
fruktbarhetsproblemer? 

For lite

For svak/sein N-gjødsling

lite belgvekster

lite tilgjengelig N/da

lav pH?

–tapt avling, manglende produksjon, må bruke 
mer proteinrikt/dyrere kr.fôr

-tap av ytelse 

Protein mengde ( PBV) 
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Hvordan øke proteininnholdet  i grovfôret

• Økt nitrogengjødsling / mer belgvekster, kløver 

• God kalktilstand med pH +/- 6 →le� �lgjengelig næring 

• Tidligere slåttetid / Flere høstinger 

• Øke stubbehøyde→mindre stengel, mer blad 

Ved å ta godt vare på det vi har; 

• Noe og rask fortørking (breispredning)

• Bruk av ens.middel/rask pH-senking.

• Nok plast, være forsiktig under håndtering 
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Tydeleg stigning i AAT og nedgang i PBV 
ved bruk av større mengder maursyre
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AATp20 auka med 15 g per kg TS
PBVp20 gjekk kraftig ned
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NDF / iNDF
( fiberinnhold /andel ufordøyelig fiber)

I plantens cellevegger

• Viktig for fordøyeligheten av fôret

• NDF er lavere i kløver enn i grasblandinger

Mye NDF gir lavere fôropptak . Lite NDF kan gi fordøyelsesutfordringer

Normal nivå  480-520

• iNDF

Helt ufordøyelige karbohydrat- lignin – som ikke kan nyttes av dyra.

Dette er viktigste egenskap for grovfôrets energi- og proteinverdi

Varierer med utviklingstrinn og år. 

Kløver har rel. mye iNDF
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Gjæringskvaliteten viktig. 

• Gjæringskvaliteten gir et bilde av hvor godt ensileringen av grovfôret har fungert og hvilke gjæringsprodukter som er 
dannet i prosessen.

• En god gjæringskvalitet er viktig med tanke på et godt fôropptak, og dermed også et godt resultat. Om ikke pH i 
grasmassen synke raskt i startfasen, kan feilgjæring bli et resultat. Det er ikke bare smørsyregjæring som er uønsket, 
men også en for sterk gjæring.

• Gjæringsprosessen henger nært sammen med tørrstoffet i fôret.Ved høyere tørrstoff vil et velgjæret fôr ha høyere 
pH og et lavere innhold av organiske syrer. I stedet øker faren for oppblomstring av mugg og gjærsopp. 

• En analyse av den hygieniske kvaliteten brukes for å sjekke om fôret inneholder mikroorganismer som kan forringe 
fôrets kvalitet og lagringsstabilitet. Dyr bør generelt tilbys fôr av god hygienisk kvalitet. Særlig i perioden frem mot 
lamming er den hygieniske kvaliteten viktig.

Om gjæringskvaliteten eller den hygieniske kvaliteten i grovfôret er dårlig, vil næringsinnholdet 
være av mindre betydning.
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Mugg 
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Saltbaserte 
ensilerings-
produkter er positivt 
for reduksjonen av  
mugg 



pH i grovfôret- viktig for kontrollert gjæring. 
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TS % 15 20 25 30 35 40 45 50

Kritisk 
pH

4,1 4,2 4,35 4,45 4,6 4,75 4,85 5



Trevlerik « dårlig fôr» gir også mye fôrsvinn.
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Kilde:Stine Grønmo Kischel - Spesialrådgiver Dyrevelferd TINE Rådgiving



• Fettrik kraftfôrblanding til geit som gir god forsyning av 
langkjeda fettsyrer til juret – som er avgjørende for å 
forebygge FFS

• Skal gi moderat avdrått og sikre best mulig 
energibalanse 

• Sikrer høgt TS innhold i mjølka (Fett)

Finnes i 80 og 90 variant

Fem 0,97 / 1,00

Aat 100/110 

Småsekk kun Formel Geit 80

Formel Geit



• God allroundblanding for bruk hele året. 
Næringsinnholdet justeres i august og februar for best 
mulig tilpasning ift dyras behov/pris.

• Spesielt tilpasset siste 8 uker før lamming/etter 
lamming med ekstra E-vitamin, Mg, S og Ca

• Bør gis til åringer som skal vokse mye første vinteren

• Passer til middels/tidlig høstet grovfôr med normale 
proteinverdier 

• Ved bruk av denne til geit må en sørge for tilstrekkelig
kobber ved bruk av grå saltstein

• Småsekk, storsekk og bulk. 

Formel Sau



• Kan benyttes når det er lite fiber i rasjonen. 

• Kan brukes til geit som fiberrikt kraftfôr for å sikre god vom 
ved lite grovfôr

• Inneholder natriumbikarbonat og Acid Buf

• Sau intensiv finnes i småsekk også

Fem 0,84/ 0,88

AAt 105/110

Formel Biff Intensiv
Formel Sau intensiv 



• Passar godt til grovfôr med middels til høgt 
proteininnhald (typisk andre slått)

• Passer også godt til proteinrikt beite.

• Som stivelsesrikt kraftfôr i fullfôrmiks

Fem 0,95

AAt 112

Småsekk, storsekk bulk

Natura Drøv 16



• Mye norske råvarer.

• Rimelig  

• Høyt stivelsesinnhold- bør brukes sammen med 
middels til godt grovfôr

Finnes i Favør 80 og Favør 90 

Fem 0,96

AAt 112

Formel Favør



• Kraftfôr tilpasset fôring ved  20- 30 % reduksjon 
av grovfôret .

• Basert på Elite 80 men inneholder mer 
vombestandig fiber 

• Fem 0,92

• AAT 110

• Leveres ikke i småsekk

FORMEL Elite Fiber



• Soyafritt alternativ.

• Middels avdrått

• Basert på råvarer fra Norge og nærliggende land.

• Uten palmebasert fett 

Fem 0,96

AAt 102

Leveres i småsekk, storsekk og bulk

Formel Linnea



• Soyafritt økologisk kraftfôr

• Basert på råvarer produsert i nærliggende 
land

• Egnet ved moderat ytelse

Fem 0,94
AAt 105

Leveres storsekk og bulk

Natura Drøv Viola



• Inneholder 98 % norsk bygg

• Tilsatt  urea og propionsyre

• Grov struktur – positivt for fordøyelsen

• Brukes til voksen drøvtygger

• Ikke tilsatt mineraler og vitaminer

• Leveres i storsekk og bulk.

FK Valset havre 

• Ikke tilsatt vitaminer og mineraler

• Leveres i storsekk og bulk. 

FK Proammon bygg



• To resepter (vår og høstresept) – samme navn

• Til lam og kje fra fødselen– og oppfôring av ikke 
slaktemodne lam på høsten

• Kan gis etter appetitt

• Forebygger urinstein

Småsekk, storsekk og

bulk

Formel Lam



• Startkraftfôr til kalv, lam og kje

• Kan gis med fri tilgang fra fødsel til ca 3 mnd. 
Etter 3 mnd gis det etter norm.

• Småsekk, storsekk

bulk

Natura Drøv Start 



Grovfôr med middels høstetid positiv pbv middels pbv. ( 2 kje) 
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Grovfôr med seint høstetidspunkt- negativ pbv og lav energi 

9000 Drektig Drektig Drektig Drektig 0-3 v

Yting vinter - 6-5 - 4-3 - 2-1

Grovfôropptak kg TS 0,75 0,80 0,85 1,00 1,50

FEm opptatt, gr.fôr /dag 0,65 0,69 0,73 0,86 1,29

FORMEL Geit 80 kg 0,28 0,37 0,57 0,80 1,83

9000 Drektig Drektig Drektig Drektig 0-3 v

Yting vinter - 6-5 - 4-3 - 2-1

Grovfôropptak kg TS 0,70 0,70 0,70 0,80 1,40

FEm opptatt, gr.fôr /dag 0,52 0,52 0,52 0,59 1,04

FORMEL Elite 70 kg 0,40 0,53 0,78 1,06 2,06



Tidlig slått, høgt energi og protein innhold. 
gir høyt grovfôropptak 

9000 Drektig Drektig Drektig Drektig 0-3 v

Yting vinter - 6-5 - 4-3 - 2-1

Grovfôropptak kg TS 1,00 1,00 1,10 1,20 1,80

FEm opptatt, gr.fôr /dag 0,92 0,92 1,01 1,10 1,66

FORMEL Geit 90 kg 0,00 0,14 0,30 0,57 1,51
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Mineraldekning på grovfôr med middels eller 
lavt innhold av mineraler (sinku, 8 kg ts)

Makromineraler



Mikromineraler



Viktige makromineraler i fôringa til sau
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Lite salt i grovfôret 
(salthunger)

Ca + P + Vit D 
(beinbygning)
Mangel på Ca – rakitt 

Dyra er avhengig av jamn 
forsyning (beitekrampe) 
graskrampe kan 
forekomme- sjekk da 
beitegraset

Høyt Kalium hemmer opptaket av Ca og 
Mg. NB Gjødsling

Viktig for 
ullproduksjon og 
svovelholdige 
A.S.



Viktige mikromineraler (sporstoffer) til husdyr
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Generelt lite selen i Norge, lavest i 
innlandet
Sammen med Vit E viktig 
antioksidant- beskytter 
cellemembrand i muskelceller.

Kobber påvirkes av molybdennivå. Risiko for både mangel 
(sør/Vest/Lofoten/vesterålen Cu: Mo under 2

Koboltmangel i Rogaland på lam. 
Inngår i dannelsen av Vitamin B12 i 
vomma. Viktig for dannelse av 
propionsyre i vom

Jod lavt, spesielt 
i innlandet 
«Struma»
Mangel kan gi 
dårlig fruktbarhet, 
svake lam. 

Jernmangel: Størst utfordring på kopplam 
og lam som går lenge inne på våren før 
beiteslipp .



•Sinkmangel –et lite problem hos drøvtyggere i Norge

• Gras og grovfôr inneholder tilstrekkelig med sink de fleste steder:

- Behov: 20 – 60 mg/kg

- Beitegras (2006) : 26 – 44 mg/kg

• Sau på utmarksbeite har god tilgang på sink: - Lauv er en svært god sinkkilde:

- Vierlauv (2006) : 190 mg/kg
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Selenmangel gir dårlig livskraft på lam, 
dødfødsler, stivsjuke
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• E-vitamindekning/selen blir 
ofte omtalt sammen

• Viktige antioksidanter som 
beskytter cellene

• Glutation Peroksidase
• Selenmangel er utbredt i hele 

Skandinavia

Ernæringsbetinget muskeldegenerasjon
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Mineraldekning – både makro 
og mikro mineraler



Med Pluss Appetitt mel
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Grovfôr og beite dekker ikke behovene for 
mineraler/vitaminer alene
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• Kraftfôr er tilsatt alle makromineraler/sporstoffer + vitaminer dyra 
trenger – men må gis i en viss mengde før det gir full dekning 
(0,3-0,5 kg)

• Mineraltilskudd (pellet, mjøl) inneholder også alle 
mineraler/vitaminer 

- Krever regelmessig tildeling hele innefôringstida

- Appetittautomater (inne/på beite)

• Slikkebøtter som inneholder mineraler/vitaminer

- Tar alle dyra nok?

- Smittepress? 

• Saltsteiner – dekker kun behovet for NaCl



Vi anbefaler til geit: 
Pluss Storfe. Pluss VM blokk og Pluss Storfe mineralstein

Allsidig tilskuddsfôr til storfe og geit.
Alle disse tre variantene dekker dyras behov for både makro og mikro
mineraler ved anbefalt dosering. 



Pluss Saltslikkestein, hvit og rød og grå

Hvit: Ikke tilstatt kobber

Anbefales til sau der det er fare for kopperforgiftning

Rød: Tilsett kobber, kan brukes til sau i områder med 

for lite kobbar. 

Sambeiting sau /storfe

Grå: Tilsatt ekstra kobber, anbefalt til storfe, IKKE til sau

Alle tre inneholder noe mikromineraler i tillegg til Na. 

Men er ikke fullmineralisert

Alle  er økologisk godkjent



Innhold av mineraler i Pluss rød saltstein, Pluss grå 
saltstein og Pluss Storfe Mineralstein  
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Analytiske bestanddeler

Natrium 12 %

Kalsium 9 %

Fosfor 5 %

Magnesium 8 %

Tilsetningsstoffer pr. kg

Vitaminer:

E672 Vitamin A 400 000 IE

E671 Vitamin D3 120 000 IE

3a700 Vitamin E (all-rac-alpha-tocopherylacetat) 2 000 mg

Biotin 100 mg

Mikromineraler:

E4 Kobber, Kobber(II)sulfat, pentahydrat 1 200 mg

E8 Selen, Natriumselenitt 25 mg

3b304 Kobolt, Coated, granulert kobolt(II)karbonat 20 mg

E6 Sink, Sinkoksid 4 000 mg

E5 Mangan, Manganoksid 3 000 mg

E2 Jod, Kalsiumjodat, vannfritt 150 mg

Pluss saltstein er ikke fullmineralisert.

Rød saltstein Grå saltstein Mineralstein

Natrium 38,5% 

Kalsium 0,2 % 

Magnesium 0,1% 

Tilsetningstoffer pr kg  

Kopper  2000mg 

Mangan 150 mg 

Sink 120 mg 

Selen  30 mg 

Jod  50 mg 

Kobolt  20 mg 

 



Mineraltilskudd Debio 
godkjent

• Natura Minovit storfe  mjøl- 20 kg og storsekk

• Natura Minovit Sinku – 20 kg og storsekk

• Natura Minovit Sau  mjøl

• Natura Storfe VM blokk

• Natura Fullfôr total storsekk

• Natura Fullfôr konsentrat storsekk

• Natura E- konsentrat pellets 25 kg 

• Pluss saltstein.  Hvit, rød og grå
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Pluss  E vitamin konsentrat
• Inneholder 15000 mg E vit / kg
Spesielt aktuelt siste 6- 8 ukene før lamming
• 25 gram / søye siste 8 ukene, særlig søyer 

med >3 lam 

Pluss Energibalanse Tørr
• Diettfôr til førebygging av ketose før og 
etter lamming
• Høyt energiinnhold
• Anbefalt gitt saman med kraftfôret
• For søyer som er utsatt for ketose a
Dosering: 50 gram to ganger daglig fra
ca. 2-4 veker før lamming til tre uker
etter lamming



Ulike grader av mineralmangel

Sykdom

Dysfunksjon

Mangel

Uttømming av lager

Et dyr trenger ikke å vise sykdom for å ha mangel på mineraler



Kan man gi for mye mineraler?

• Ja (men det er forskjell på unødvendig, ulovlig og helsefarlig for 
dyra)

• Man når oftest lovlig maksgrense på selen først, og deretter kopper

• Lovlig grense er ikke det samme som toksisk grense for dyra, men 
kan innebære at vi får mer mineraler/vitaminer enn ønskelig i melk 
og kjøtt

• Jo lavere ts-opptak desto sensitivere for overdosering

• Størst risiko for helse hos speddyr (høyere absorbsjon) 
eller sau (sensitive for kopper)

Farlig

Ulovlig

Unødvendig
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