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Innledning 
Ungt beite har høgt innhold av lettfordøyelig celleinnhold som protein og lågt 
innhold av mer tungtfordøyelige celleveggstoffer som NDF (Neutral Detergent 
Fiber) (Garmo et al. 2002). Et eksempel på endringen i kjemisk sammensetning av 
beitegras fra ungt vårbeite høstet 11. mai og 5 uker framoverer er vist i Tabell 1. I 
denne 5-ukerperioden har innholdet av protein gått ned med hele 13 %-enheter og 
innholdet av NDF økt med 17,5 %-enheter. 
 
Tabell 1.Utvikling i kjemisk sammensetning av beite (% av tørrstoffet).  Beite Åkebakke, 
NLH våren 1995 (Garmo 1995).      

Dato Aske Råprotein Trevler NDF 
11/5 11,4 32,2 16,2 38,4 
18/5 11,3 27,9 15,7 38,2 
24/5 9,5 27,2 15,6 41,1 
1/6 12,4 25,8 23,7 50,9 
8/6 10,4 22,3 24,6 51,5 
15/6 9,3 19,1 27,1 55,9 

 
For å kunne optimalisere bruken av beite og velge riktig mengde og type 
tilskuddsfôr, er det viktig med gode kunnskaper om energi- og proteinverdi av 
beite i ulike stadier. Datagrunnlaget for næringsverdien av beite i Fôrtabellen 
(2004) er svært mangelfullt. Med denne bakgrunn ble det ved Institutt for husdyr- 
og akvakulturvitenskap (IHA), NLH, gjennomført forsøk for å få sikrere verdier 
på energi- og proteinverdien av beite. Undersøkelsene ble finansiert av 
Mattilsynet. 
 
Materiale og metoder 
For å kunne beregne energi- og proteinverdien av fôr, må fordøyeligheten av 
hovednæringsstoffene i fôret bestemmes. I forsøket ble fordøyeligheten bestemt i 
forsøk med 5 kastrerte værer. Forsøket ble gjennomført ved Senter for 
husdyrforsøk, NLH i perioden 10. mai til 6. juni 2003. Beitet var 2. års eng. 
Beiteblandingen var FK Spire surfôr/beite Normal med følgende komposisjon: 35 
% Grinstad timotei, 35 % Fure engsvingel, 10 % Entropper engrapp, 10 % Oxford 
engrapp, 5% Nordli rødkløver og 5 % Milkanova hvitkløver. Beitet ble slått med 
slåmaskin; ett nytt stykke for hver dag. Dagsrasjonen pr dyr var ca 750 g tørrstoff 



fordelt på 2 fôringer. Beite var eneste fôr. Under oppveiing av dagsrasjonene ble 
det tatt ut prøver til kjemisk analyse, for å bestemme nedbrytingskarakteristikkene 
for protein og NDF in situ i vom og tarm samt for å bestemme botanisk 
sammensetning, utviklingsstadium ved slått og plantelengde. Gjødsla fra hvert dyr 
ble samlet opp hver dag i hele perioden og det ble tatt ut prøver til kjemisk 
analyse.  
 
Etter at fordøyelsesforsøket var avsluttet, ble 4  påfølgende dagsprøver av hen-
holdsvis forsøksforet og gjødsla slått sammen til samleprøver. Disse 
samleprøvene ble analysert for kjemisk sammensetning. For å ta hensyn til at det 
tar tid fra fôret blir tildelt til den ufordøyelige delen blir utskilt i gjødsla, ble det i 
beregningene av fordøyelighet lagt inn en gjennomsnittelig tidsforskyvning på 3 
dager.  
 
Energiverdien uttrykt som fôrenhet mjølk (FEm) ble beregnet som beskrevet av 
Ekern og medarbeidere (1991). Bestemmelsene som danner grunnlaget og 
beregningene av proteinverdien uttrykt som AAT og PBV ble beregnet etter 
standards framgangsmåte (Madsen et al. 1995). 
 
Resultater 
Ved oppstart av forsøket var maksimal plantelengde i gjennomsnitt ca 15 cm, og 
utviklingstrinnet ble bestemt til ”svært tidlig beitestadium”. Den 6. juni, ved 
avslutning av forsøket, var timoteien i begynnende skyting, og gjennomsnittelig 
maksimal plantelengde var vel 40 cm. Innslaget av kløver variert, men utgjorde i 
gjennomsnitt ca 20 % på tørstoffbasis. 
 
Utviklingen i innhold av råprotein og NDF  i beitet er vist i Figur 1. Innholdet av 
protein var hele 30 % på tørrstoffbasis ved oppstart, men avtok gradvis, og var i 
underkant av 20 % ved avslutning av forsøket. NDF utgjorde i underkant av 40 % 
de første dagene, og økte med ca 10 %-enheter i løpet av forsøksperioden. Ellers 
gikk innholdet av både fett og aske som ventet svakt ned  med økt utvikling (Fig 
2) 
 
Utviklingen i energikonsentrasjonen av beitet uttrykt som FEm /kg tørrstoff, er 
vist i figur 2. Det er interessant å registrer at energikonsentrasjonen økte de første 
dagene, og at den holdt seg rimelig konstant på rundt hele 1,05 de påfølgende 2 
ukene, for deretter å gå tydelig ned igjen. 
 
Utviklingen i innhold av AAT (Figur 3) viser stort sett det samme forløp som for 
energikonsentrasjonen, og varierte fra ca 115 til 120 g/kg tørrstoff. PBV verdien 
gjenspeiler i stor grad innholdet av protein i beitet. I dette forsøket var PBV 
verdien opp imot hele 120 g/kg tørrstoff ved et innhold av protein på ca 30 % av 



tørrstofft ved oppstart av forsøkt, men sank raskt, og var negativ på slutten av 
forsøkt selv om innholdet av protein var på ca 20 % av tørrstoffet. 
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Figur1. Innhold av råprotein og NDF (a),  fett, råtrevler og aske  i beite (b), g/kg ts 
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 Figur 2. Utviklingen i energikonsentrasjonen av beitet (FEm/kg tørrstoff) 
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 Figur 3. Utviklingen i innhold av AAT(a) og PBV(b) i beitet (g/kg tørrstoff) 
 



Diskusjon  
Utviklingen i kjemisk sammensetning av beitet i dette forsøket samsvarer godt 
med andre undersøkelser (se Tabell 1). Bedømt etter kjemisk sammensetning, har 
dette beitet høg kvalitet det meste av perioden. I Fôrtabellen (2004) er energi-
konsentrasjonen på forsommerbeite oppgitt til 0,99 FEm/kg tørrstoff, og innholdet 
av AAT og PBV til henholdsvis 102 og 1,8 g/kg tørrstoff.  Bakgrunnsmaterialet 
for disse verdiene har i gjennomsnitt  et innhold av protein,  råtrevler og NDF på 
henholdsvis 18,6, 24,5 og 51,5 % på tørrstoffbasis. Disse verdiene for kjemisk 
sammensetning og for energikonsentrasjon, samsvarer godt med våre verdier 
oppnådd på slutten av perioden (Figur 1 og 2). Derimot er våre verdier oppnådd 
for AAT og PBV i samme periode, henholdsvis noe høgere og lågere enn oppgitt i 
Fôrtabellen.  
 
Anbefalt utviklingsstadium på graset ved beiteslipp av høgtytende mjølkekyr, 
tilsvarer utviklingsstadiet på graset ca 1 uke ut i forsøket. I denne perioden var 
energikonsentrasjonen betydelig høgere, i størrelsesorden 1,05. Dette tilsvarer 
energikonsentrasjonen på de beste kvalitetene av kløver/gras blanding oppgitt i 
dansk fôrtabell (Møller et al. 2000). Det er uventet at energikonsentrasjonen holdt 
seg relativt konstant over de neste 2 uken. Verdien for AAT oppnådd i dette 
forsøket, er generelt noe høgere enn funnet i andre undersøkelser (Fôrtabellen, 
2004). Dette skyldes først og fremst at fordøyelighetskoeffisienten for 
karbohydratfraksjonen som danner grunnlaget for å beregne AAT fra mikrobene, 
var høgere i dette forsøket enn lagt til grunn for bergningen i Fôrtabellen. Dette 
forklarer også forskjellen i PBV-verdi. Ungt beite har altså høg næringsverdi, 
både med hensyn til energi- og proteinverdi. Resultatet er ikke overraskende, fordi 
godt vår/-forsommerbeit, som eneste fôr, kan dekke både behovet for energi og 
AAT opptil 30 kg mjølk. I en beitesituasjon selekterer dyra bort de minst 
verdifulle delene av beiteplantene. Virkningen av dette på energi- og 
proteinverdien av beitet er uklart. I vårt forsøk hadde NDF-fraksjonen lågere 
fordøyelighet ved lågt innhold i svært ungt beite enn ved noe høgere innhold 
senere i perioden (ikke vist). Tilsvarende resultat er funnet i forsøk med 
mjølkekyr (Volden et al. 1998). Dette forklarer hvorfor både 
energikonsentrasjonen og innholdet av AAT økte de første dagene av perioden 
(Figur 2 og 3).  
 
Konklusjon  
Ved anbefalt utviklingsstadium, har beite et innhold av ca 1,05 FEm pr kg 
tørrstoff og et innhold av 110-115 g AAT pr kg tørrstoff, noe som er noe høgere 
enn oppgitt for forsommerbeite i Fôrtabellen.  
 
Referanser fåes ved henvendelse til førsteforfatter. 
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