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Fôring med norske råvarer
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• Sauen er kjent som fjellets slåttekar

•Men Ammekuproduksjon er på mange vis en mer ekstensiv produksjon – mulighetene 

for å utnytte norske ressurser er minst like gode som for sau

• Lite behov for kraftfôr

• Grovfôr (ikke veldig store krav til energi) – drøvtygging = dyrevelferd

• Beite (Innmark/utmark) – Nofence teknologi gir flere muligheter

• Utnytte biprodukter (halm, grønnsaker etc)

Viktig å kalkulere rasjonen slik at en sikrer nok protein til 

drektighet/mjølkeproduksjon + mineraler og vitaminer



Hvor står vi vedr norskandel til ammekua?
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Hvorfor ikke 100 

%?

Animalia årsrapport 2020



•Mineraler og vitaminer må importeres

• Ammekua kan trenge litt proteinsupplering i siste del av drektigheten og etter kalving 

for nok mjølkeproduksjon

• Behovet for supplering med kraftfôr er sterkt avhengig av energi og proteininnholdet i 

grovfôret

• Energien i kraftfôret til Ammeku bør komme fra norske karbohydrater (Bygg, Havre)

• Vi fôrer ofte ammekua etter kalving for +/- 10 kg mjølk

• Kyr med tvillingkalver/ammetanter kan ha behov for noe sterkere fôring
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Vi skal se litt på fôringa av ammekua i de ulike periodene og hva som kreves 

i forhold til proteinbehov og mineraler/vitaminer

Men først litt om status ved norsk proteindyrking



Hva kan vi gjøre for å øke norskandelen?
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Sortsvalg for økt 

proteininnhold

Nye teknologier på vei

For å øke norskandelen i kraftfôr trenger vi 

mere norsk protein

Norsk stivelse har rask 

nedbrytningshastighet (sur vom)

Økt norsk kan ikke gå på bekostning av 

dyrevelferd
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• Flere prosjekter er i gang for å se på hva vi kan 

dyrke mere av

• Men flere av disse vekstene vil kun være aktuelle i 

de beste kornområdene (vekstskifte)

• Sykdomsutfordringer gjør at de kun kan dyrkes 

med -6 års mellomrom



Dagens proteinimport
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Hvis økt norsk proteindyrking 

kan gi + 12 000 tonn protein -

monner dette lite ift dagens 

import på 410 574 tonn

12000 tonn protein vil kunne 

erstatte 27 000 tonn soya



Fôring av ammeku

• Fôrkostnaden er den største utgiftsposten

• Derfor er det å ha rimelig grovfôr viktig for økonomien

• Ikke for mye – ikke for lite - men passe (Energi, protein, mineraler, vitaminer)

• Vi deler ofte inn fôringa i 4 deler:

- Tidlig drektighet (6-7 mnd drektighet)

- Sein drektighet (8-9 mnd drektighet)

- Fôring etter kalving

- Beiteperioden
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Tidlig drektighet –eks med kun grovfôr
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Lagt inn noe halm for å styre hold
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Nå med 0,5 kg Formel Ammeku Konsentrat



Sein drektighet (grovfôrbasert)
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Mangel på mineraler kan gi alvorlige konsekvenser for 

produksjonen

Svakfødte kalver

Dårlig råmjølkskvalitet (speilbilde på moras status)

Tilbakeholdt etterbyrd

Fruktbarhetsutfordringer

osv…….



Sein drektighet med grovfôr og ammoniakkhalm
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Hva er konsekvensene hvis for lite protein i høgdrektigheta?

Svar: Redusert råmjølksmengde og kvalitet
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Er det lite protein i grovfôret er det lite rom for halm, selv ammoniakkbehandlet 

halm uten at en må supplere med protein

Formel Ammeku konsentrat er laget for å dekke mineraler/vitaminer + 

proteinsupplering

Spesielt aktuell i rasjoner med halm

Sein drektighet med seint høstet grovfôr (12 % prot) 

og mineraltilskudd



Sein drektighet med halm og Formel Ammeku Konsentrat
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Etter kalving: med samme grovfôr + kraftfôr gir litt knapt 
med protein
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Etter kalving trenger ammekua grovfôr med middels til godt energiinnhold 

og minst 14% protein/kg TS hvis en ikke har tenkt å gi kraftfôr

Husk mineralblanding eller Formel Ammeku Konsentrat

Ved supplering av kraftfôr vil  det en har tilgjengelig som Formel Favør 80 

eller Formel Biff 2+/4+/6+ fungere fint

Ammekua trenger ikke importerte karbohydrater på de små mengdene 

hun skal ha



Etter kalving med grovfôr med 15% protein og 200 gram 
pelletert tilskuddsfôr
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Oppsummering

• Ammekua klarer seg på norske ressurser hvis middels til godt proteininnhold i graset

•Mineraler + vitaminer må suppleres (importert)

• Husk å sikre proteinbehovet gjennom livsfasene

- 7 mnd drektig min 11% protein

- 9 mnd drektig min 12% protein

- Etter kalving min 14 %protein

- Ift fokuset på økt norsk proteindyrking skal vi klare å dekke proteinbehovet hos 

ammeku fra norske ressurser  
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