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Bakgrunn 
Det er for tiden ønskelig å øke bruken av norsk-avlede kraftfôrråvarer, for dermed 
å redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. I dag ser en at etterspørselen etter 
fôrkorn er redusert, samtidig som dyrkingen av fôrkorn øker. Derfor er det 
forventet at en vil ha et permanenent overskudd av fôrkorn innen 2010. For tiden 
foregår det et større forskningsprosjekt ”Markedstilpasset produksjon og optimal 
utnyttelse av norske fôrråvarer”. Et av tiltakene i prosjektet er å kartlegge bruks-
verdien av nakne bygg- og havresorter som fôr til enmagede dyr (gris og fjørfe). 
 
Naken bygg og naken havre 
Fysisk og kjemisk sammensetning 
Skallfraksjonen i bygg og havre har en lav fôrverdi til enmagede dyr, og det er 
derfor interessant å finne kornsorter med lavere andel skall. De nakne korn-
sortene er her gode representanter, og i dag har en nakne sorter av havre (Bikini) 
og bygg (Netto) som kan dyrkes i Norge. Havresorten Bikini har et skallinnhold 
på om lag 5,4%, mens dekkede havresorter har rundt regnet 23% skall. 
Avlingsnivået hos Bikini er om lag 30% lavere enn for havresorter med skall, og 
avlingen vil dermed være noe lavere selv om en korrigerer for skallinnholdet. Den 
nakne byggsorten Netto har omtrent samme avlingspotensiale som dekkede 
byggsorter. I utenlandske forsøk har nakne sorter av havre og bygg vist seg å ha 
god fôrverdi, med en energiverdi på høyde med mais, og med opp mot 16 % 
protein. De kan dermed erstatte andre kornråvarer, men også proteinkilder som 
soyamjøl, i fôr til enmagede dyr. Tabell 1 viser kjemisk innhold i nakne sorter i 
forhold til dekkede.  
 
Tabell 1. Eksempel på kjemisk innhold og næringsverdi av naken og dekket bygg og havre. 

 Naken 
bygg 

Dekket 
bygg 

Naken 
havre 

Dekket 
havre 

Råprotein,               % i tørrstoff 12,7 12,0 16,0 12,0 
Trevler,                   % i tørrstoff 2,7 5,4 2,9 12,0 
Fett (EU-metode),  % i tørrstoff 3,8 3,2 11,3 5,3 
Stivelse,                  % i tørrstoff 66,4 61,6 59,3 50,8 
Lysin,                    g/kg tørrstoff 4,8 4,6 6,5 5,1 
FEg,                     pr kg tørrstoff 1,23 1,15 1,46 0,91 
OE fjørfe              pr kg tørrstoff   12,7 12,0 14,3 11,9 



 
Nakent korn til verpehøner og slaktekyllinger 
Det er gjennomført forsøk med naken bygg og havre i fôr til verpehøner og 
slaktekyllinger, med følgende forsøksledd: 1 – Kontroll; 2 – Naken bygg, 20%; 3 
– Naken havre, 25%; 4 – Naken bygg, 20% + naken havre, 25%. Disse forsøks-
leddene ble benyttet i et verpehønefôr med ca 16,5% protein og 11,4 MJ/kg fôr, 
og i et slaktekyllingforsøk med ca 20% protein og 13 MJ/kg fôr. Det var tilsatt 
fiberspaltende enzymer i alle fôrblandingene. I fôret med 20% naken bygg ble 
hvete erstattet med naken bygg, mens i fôret med 25% naken havre hadde havren 
erstattet 15 % vanlig havre, all mais, mens økt energiinnhold ble kompensert med 
reduksjon i fettinnhold.  
 
Forsøket med verpehøns ble utført med i alt 228 høner i enkeltbur (72 dyr pr 
ledd), og varte i 12 uker, fra 23 til 34 ukers alder. Resultatene er vist i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Nakent korn til verpehøner, resultater etter 12 uker. 

  
Kontroll 

Naken 
bygg 

Naken 
havre 

Naken bygg 
og havre 

Fôrforbruk, g/dag 110,0ab 113,2a 109,9ab 108,0b 
Eggproduksjon, g/dag 59,7 60,1 58,6 60,2 
Fôr, g/egg 1,83ab 1,87a 1,86a 1,78b 
Eggvekt, g 61,7a 61,7a 60,1b 61,7a 
Vektendring, g 131,8ab 156,0a 93,7c 124,2b 
%-andel skitne egg 4,86ab 3,81b 4,87ab 5,68a 

 
Forsøket med slaktekylling ble utført med i alt 24 bingebur med 15 hanekyllinger 
i hver (6 bingebur og 90 dyr pr ledd), og varte fra 10 til 32 ukers alder. 
Resultatene fra slaktekyllingforsøket er vist i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Nakent korn til slaktekyllinger, resultater. 

  
Kontroll 

Naken 
bygg 

Naken 
havre 

Naken bygg 
og havre 

Fôrforbruk, g/dag 2235b 2245b 2275ab 2320a 
Tilvekst, g/dag 1489b 1409b 1436ab 1442ab 
Fôrforbruk, g/g tilvekst 1,50b 1,59a 1,59a 1,61a 
Strøkvalitet 2,8 3,2 3,2 3,7 
Viskositet 5,75 6,10 6,00 6,60 

Strøkvalitet, skala fra 1-5, der 1=porøst og tørt strø og 5=vått og kakete strø. 
 
 Tabell 2 viser at verpehønene så ut til å klare naken bygg og naken havre i fôret 
bra. For slaktekylling derimot (Tabell 3), viser tilvekst-resultatene at en bør være 
forsiktig med å bruke nakent korn. Bruk av nakent korn fører til høyere viskositet 
av tarminnholdet, og strøkvaliteten er også merkbart dårligere for nakent korn. 



Nakent korn til slaktegris og smågris 
Det er gjennomført forsøk med naken bygg og havre i fôr til slaktegris og smågris. 
I forsøket med slaktegris ble forsøksfôret laget slik at de nakne sortene gikk inn i 
fôrblandingene med henholdsvis 0%, 50% og 100% av kornandelen. Det ble laget 
en serie med fôr som inneholdt bygg, og en serie med fôr som inneholdt havre. 
Følgende forsøksledd var med i bygg-serien: 1B – Kontroll, med kun vanlig bygg 
som kornråvare; 2B – 50% vanlig bygg og 50% naken bygg som kornråvare; 3B – 
100% naken bygg som kornråvare. Tilsvarende hadde en følgende forsøksledd i 
havre-serien: 1H – Kontroll, med kun vanlig havre som kornråvare; 2H – 50% 
vanlig havre og 50% naken havre som kornråvare; 3H – 100% naken havre som 
kornråvare. Innslaget av norsk-avlet korn i fôrblandingene økte etter hvert som en 
økte andelen nakent korn. For bygg-serien var innslaget av norske fôr-
ingredienser som følger: 1B – 72,9%; 2B – 77,7% og 3B – 80,0%. Innholdet av 
soyamjøl ble redusert fra 20,1% i blanding 1B til 14,7% i blanding 3B. 
Tilsvarende for fôrblandingene i havre-serien var:  1H – 64,6%; 2H – 75,3% og 
3H – 84,6%. Her ble innholdet av soyamjøl redusert fra 24,6% i blanding 1H til 
10,5% i blanding 3H. Fôrblandingene med havre hadde et høyt 
jodtallsprodukt/FEg (H1 – 67; H2 – 78 og H3 – 95). I praksis vil det på grunn av 
det høye jodtallsproduktet ikke være aktuelt å lage fôrblandinger til slaktegris med 
havre som eneste kornråvare, men det ble valgt slike blandinger her for å 
undersøke hvordan økende andel naken havre påvirket produksjonsresultatene. 
Grisene ble fôret individuelt etter Sterk Norsk Norm. Resultatene for henholdsvis 
bygg-serien og havre-serien er vist i tabellene 4 og 5.     
 
Tabell 4. Økende andel naken bygg  til slaktegris (fra 25 – 105 kg), resultater. 

 Kontroll 
      (1B) 

Bygg og naken 
bygg (2B) 

Naken 
bygg (3B) 

 
P < 

Antall gris 6 6 6  
Tilvekst (tilv.), g/dag 896 916 879 IS 
Fôrforbruk, kg/kg tilv. 2,34 2,30 2,40 IS 
Kjøtt-prosent (GP2) 56,8 58,0 56,7 IS 
P2 ryggspekk, mm 14,3 12,2 15,8 IS 

IS – ikke statistisk sikker forskjell mellom forsøksleddene (P > 0,10). 
 
Tabell 5. Økende andel naken havre  til slaktegris (fra 23,5 – 105 kg), resultater. 

 Kontroll 
      (1H) 

Havre og naken 
havre (2H) 

Naken 
havre (3H) 

 
P < 

Antall gris 6 6 6  
Tilvekst (tilv.), g/dag 924 946 956 IS 
Fôrforbruk, kg/kg tilv. 2,19 2,21 2,09 IS 
Kjøtt-prosent (GP2) 55,8a 57,3ab 59,0b 0,02 
P2 ryggspekk, mm 12,3 13,5 10,3 IS 

IS – ikke statistisk sikker forskjell mellom forsøksleddene (P > 0,10). 



Forsøkene med smågris ble gjennomført som et forsøk med naken bygg, og et 
forsøk med naken havre. I forsøket med bygg ble fôret laget slik at naken bygg 
gikk inn i med henholdsvis 0% (B), 32% (B/NB), 64% (NB/B) og 97% (B) av 
kornandelen. I forsøket med havre gikk naken havre inn i fôret med henholdsvis 
0% (H), 24% (H/NH), 51% (NH/H) og 76% (H) av kornandelen. Forsøksperioden 
varte fra avvenning til 5 uker etter avvenning. Smågrisene gikk sammen i binger 
med 4 gris i hver binge, og ble fôret med automat etter appetitt. Resultater fra 
smågrisforsøkene er vist i tabellene 6 og 7.  
 
Tabell 6. Forsøk med naken bygg til smågris (fra 10,8 – 31,9 kg levendevekt). 

 Kontroll 
(B) 

Bygg/Naken 
bygg 

(B/NB) 

Naken 
bygg/bygg 

(NB/B) 

Naken bygg 
(NB) 

Binger á 4 gris 5 5 5 5 
Tilvekst (tilv.), g/dag 610 623 584 601 
Fôrforbruk, kg/kg tilv 1,45 1,50 1,54 1,52 

Ingen statistisk sikker forskjell mellom forsøksleddene (P > 0,10). 
 
Tabell 7. Forsøk med naken havre til smågris (fra 11,1 – 32,9 kg levendevekt). 

 Kontroll 
(H) 

Havre/Naken 
havre 

(H/NH) 

Naken 
havre/havre 

(NH/H) 

Naken 
havre 
(NH) 

Binger á 4 gris 4 4 4 4 
Tilvekst (tilv.), g/dag 612 577 653 642 
Fôrforbruk, kg/kg tilv 1,57 1,47 1,49 1,47 

Tendens til statistisk sikker forskjell mellom forsøksleddene i fôrforbruk (0,05 > P > 0,10). 
 
Tabell 5 – 7 viser at både til slaktegris og til smågris har bruk av de nakne 
kornsortene Netto bygg og Bikini havre gitt om lag samme produksjonsresultater 
som bruk av kornsorter med skall, når energi- og proteintilførselen var lik i 
blandingene. Total-andelen av korn i fôrblandingene har økt med økende innslag 
av nakent korn. Denne økningen har skjedd på bekostning av proteinfôrmidler 
(soyamjøl) og til dels også fett-tilskudd. I slaktegrisforsøket økte dermed andelen 
korn i fôrblandingene for bygg-serien fra 73 % i kontrollfôret til 80 % i fôret med 
mest naken bygg, og for havre-serien fra 65 % i kontrollfôret til 85 % i fôret med 
mest naken havre. For smågris-forsøkene var tilsvarene økning i andelen korn fra 
71 til 75 % i bygg-forsøket, og fra 70 til 84 % i havre-forsøket. Dette kan dermed 
bidra til å øke innslaget av norskavlet korn i fôr til gris.   
 
Nakent korn til diegivende purker 
Et forsøk med naken havre i diefôr til purker er nettopp avsluttet. Forsøket hadde  
følgende forsøksledd: 1 – Kontroll, (1,08 FEg/kg); 2 – Naken havre, 20%, (1,10 
FEg/kg); 3 – Naken havre, 40%, (1,15 FEg/kg). Resultatene foreligger ikke enda.  
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