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Innledning 
Ved midler over Jordbruksavtalen ble det i perioden 1998-2002 gjennomført et 
forskningsprosjekt ved Norges landbrukshøgskole (NLH) med tittelen:  
”Ressursutnytting i driftsformer med økologisk og konvensjonell plante- og 
mjølkeproduksjon”. Hovedformålet var å kvantifisere nitrogen- og 
fosforstrømmene i et økologisk og konvensjonelt mjølkeproduksjonssystem for å 
kunne beregne utnytting og tap av de to næringsstoffene både internt og for hele 
gården (Thuen & Steinshamn, 2004). Innen hver driftsenhet ble det årlig 
gjennomført produksjonsforsøk med mjølkekyr med ulike mengder kraftfôr. Den 
konvensjonelle enheten omfattet også to genetiske linjer med forskjellig 
mjølkeproduksjonspotensial. Artikkelen oppsummerer effektene av kraftfôrnivå 
og linje på grovfôropptak, produksjon og fôrutnytting samlet for alle laktasjoner i 
de to driftsenhetene.  
 
Materiale og metode 
Den økologiske besetningen omfattet 20 NRF-kyr som kalvet i perioden januar til 
mai. I den konvensjonelle var det 48 NRF-kyr hvorav halvparten hadde høg, og 
halvparten låg genetisk kapasitet for mjølkeproduksjon, og kalvingstiden var i 
hovedsak fra september til desember. I innefôringstiden hadde kyrne i de to 
driftsenhetene hver sin løsdriftsavdeling, og i denne perioden fikk alle kyr  
appetittfôring med graskløversurfôr og begrensede mengder grønnfôr. De to 
besetningene gikk på atskilte beiter fra midt i mai til midt i september. Etter 
kalving ble kyrne i den økologiske besetningen fordelt på to kraftfôrnivå første 
året (3 og 8kg/dag), og tre kraftfôrnivå de siste tre åra (år 2 og 3: 2, 4 og 8kg/dag, 
og år 4: 0, 5 og 10kg/dag). Kyrne fra de to genotyper i den konvensjonelle 
besetningen ble fordelte på fire bestemte kraftfôrnivå alle tre produksjonsår (4, 8, 
12 og 16 kg/dag). Fra 30 dager etter kalving ble kraftfôrmengden for alle 
forsøksleddene trappet ned med 1 kg hver måned gjennom laktasjonen. Kraftfôret 
i den økologiske besetningen var egenprodusert økologisk bygg supplert med små 
mengder innkjøpt proteinkonsentrat tidlig i laktasjonen, og i den konvensjonelle 
en innkjøpt standardisert kraftfôrblanding (97-HØG). I innefôringstiden ble daglig 



opptak av grovfôr og kraftfôr, levendevekt og mjølkeproduksjon registrert 
automatisk for hver ku. Månedlige samleprøver av alle fôrmidler ble analysert 
etter standard metoder (AOAC, 1990). Energiinnholdet i fôret ble uttrykt som 
fôrenheter mjølk (FEm), og proteinverdien som aminosyrer absorbert i tarmen 
(AAT), og proteinbalansen i vomma (PBV),(Madsen m.fl., 1995). Prøver av 
mjølk for analyser av kjemisk innhold i innefôringstiden ble tatt i samleprøver fra 
hver ku annenhver uke.  I beitetida ble mjølkeproduksjon og kraftfôropptak per ku 
og dag i registrert automatisk, og uttak av mjølkeprøver for kjemisk analyser i 
mjølk fulgte samme prosedyre som inne. Alle kyr ble veid minst to ganger i 
beitetida. 
 
Dataene er analysert ved hjelp av Proc Mixed modell i SAS med kraftfôrnivå, 
tomdager,(dager fra kalving til ny drektighet), mjølkedager og laktasjonsuke som  
kontinuerlige faste effekter og år, laktasjonsnummer, kalvingsmåned, linje og 
samspillet linje og kraftfôrnivå som faste klassevariable, mens ku innen ledd ble 
behandlet som tilfeldig effekt. Det ble tatt hensyn til samvariasjonen innen ku i 
analysen. I denne artikkelen har vi valgt å presentere effektene av kraftfôrnivå og 
avlslinje, og eventuelle samspillseffekter mellom avlslinje og kraftfôrnivå på de 
ulike parametrene samlet for henholdsvis de 4 laktasjonene i den økologiske drifta 
og de 3 laktasjonene i den konvensjonelle drifta. Effektene av kraftfôr, linje og 
eventuelt samspill på fôropptak, fôrutnytting og fôrforbruk er beregnet for hele 
innefôringstida i den økologiske drifta og de 16 første laktasjonsuker i den 
konvensjonelle drifta der alle kyr var med i et balansert datasett. Når det gjelder 
produksjonen av mjølk, energikorrigert mjølk (EKM), mjølkefett og 
mjølkeprotein er disse uttrykt som totalproduksjonen i laktasjonen.  
 
Resultater  
Økologisk drift. Effekten av økende mengder kraftfôr på grovfôropptaket og 
totaopptaket var krumlinjet (tabell 1). Kraftfôr opp til 4 kg tørrstoff(TS)/dag ga 
full substitusjon mellom grovfôr og kraftfôr og konstant daglig totalopptak av TS, 
mens 4 og 5 kg ikke ga ytterligere nedgang i grovfôropptaket og en økning i 
totalopptaket på 1 kg TS per kg TS i kraftfôr.Ved 6 kg kraftfôr TS, som 
representerer de høgste gjennomsnittlige kraftfôrmengdene til kyrne, steg 
grovfôropptaket og totalopptaket med henholdsvis 1 og 2 kg TS. Den samlede 
effekten av økende mengder kraftfôr på grovfôropptaket og totalopptaket i disse 
forsøkende virker overraskende, men må ses i sammenheng med de låge 
kraftfôrmengdene som ble gitt og variasjonen i grovfôrkvaliteten mellom år. 
Totalmodellen ga påviselig økning i grovfôropptaket utover i laktasjonen (ikke 
vist), noe som samsvarer med andre undersøkelser ( Schei, m.fl., 2005).    
 



Effekten av kraftfôr på totalproduksjonen av mjølk, EKM, fett, protein og 
vektendring var lineær. For mjølk og EKM økte produksjonen med henholdsvis 
1,25 og 1,17 kg per kg kraftfôrtørrstoff. Dette samsvarer godt med andre 
undersøkelser (Coulon & Remond, 1991). Økende mengder kraftfôr ga økt 
totalproduksjon av mjølkefett og mjølkeprotein, med samme partielle 
regresjonskoeffisient for begge parametrene; 0,046 kg per kg kraftfôrt TS. Det var 
en svak negativ sammenheng mellom økende mengder kraftfôr og vekt, noe som 
isolert sett synes overraskende. I totalmodellen var det midlertid en sterk positiv 
sammenheng mellom antall mjølkedager og kg tilvekst på 0,43 kg/dag ( ikke vist 
), noe som viser at kyrne la på seg utover i laktasjonen.    
 
Tabell 1. Effekten av kraftfôrnivå (K) i begge driftsenheter, samt av linje (L) og 
samspillet L*K i den konvensjonelle driftsenheten samlet for 4 laktasjoner i den 
økologiske  og  3 laktasjoner i den konvensjonelle  besetningen.   

 Økologisk drift Konvensjonell drift 
Effekt Kraftfôr Kraftfôr Linje L*K 
Y b b2 b b2   
TS opptak,kg/d (inne)       
Grovfôr - 1,40 0,18 - 0,48 is *** is 
Totalt - 0,40 0,18 0,52 is *** is 
Totalproduksjon, 
kg/laktasjon 

      

Mjølk 1,25 is 0,91 is *** is 
EKM 1,17 is 1,05 is is * 
Fett 0,046 is 0,042 is is ** 
Protein 0,046 is 0,034 is *** is 
Vektendring,  
kg/laktasjon 

 
-0,0022 

 
is 

 
0,055 

-0,1x 
10-3 

 
is 

 
* 

Effektivitet (inne)       
Energiutnytting, % 7,26 - 1,44 - 0,61 is * is 
Fôrforbruk, EKM/FEm 0,17 - 0,024 is is ** is 
Nitrogenutnytting, g/kg 37,6 - 5,8 - 1,66 is *** is 

P-verdi: * P<0.05, ** P<0,01, *** P<0,001, is = ikke signifikant 
 
Effekten av økende mengder kraftfôr på de ulike mål for produksjonseffektivitet 
var krumlinjet. Kurveforløpet var svært likt, men området for maksimalrespons av 
kraftfôret var noe forskjellig for de ulike effektivitetsmåla (tabell 1). Effektiviteten 
var gjennomgående lågest uten og med de største kraftfôrmengdene (6 kg 
TS/dag).  Energiutnyttingen (%) var høgest og omlag 100 % med 1 til 4 kg 
kraftfôr TS per dag, mens mjølkeutbytte, og nitrogenutnyttinga var størst med 3 
og 4 kg kraftfôr, henholdsvis 1,38 kg EKM/FEm og 30 %. 



 
Konvensjonell drift. Effekten av økende mengder kraftfôr på grovfôropptaket og 
totalopptaket var lineær de 16 første laktasjonsuker, med en nedgang i daglig  
grovfôropptak på ca 0,5 kg TS per kg kraftfôrtørrstoff.  Substitusjonseffekten 
samsvarer godt med verdier fra andre undersøkelser (Volden & Kjos, 2003). 
Høglinja hadde påviselig høgere daglig opptak av grovfôrtørrstoff enn Låglinja 
(1,4 kg), og derved et tilsvarende større totalopptak.  
 
Effekten av kraftfôr på de ulike produksjonsparametrene var lineær. Utbytte per 
kg kraftfôrtørrstoff på totalproduksjonen var 0,91kg mjølk, en noe lågere respons 
enn i den økologiske drifta. Det var en positiv sammenheng mellom økte 
kraftfôrmengder og mjølkeprotein (0,034kg/kg). Høglinjekyrne ga signifikant mer 
mjølk (817 kg) og mjølkeprotein (29 kg) i laktasjonen sammenlignet med 
Låglinjekyrne. Det var òg en sterk tendens til forskjell i totalproduksjon av EKM 
(928 kg, P=0,06).  Høglinjekyrne ga påviselig sterkere respons på økende 
mengder kraftfôr enn Låglinjekyrne både i totalproduksjonen av EKM (1,05 vs. 
0,74 kg EKM/kg kraftfôr) og av mjølkefett (0,042 vs 0,024 kg/kg kraftfôr). 
 
Det var en positiv sammenheng mellom økende mengder kraftôr og vektøkningen 
hos dyra, men effekten var krumlinjet og forskjellig for de to linjene idet 
låglinjekyrne la mer på seg enn høglinjekyrne med økende mengden kraftfôr. I 
konklusjon tyder resultatene på at fôrenergien i større grad ble nyttet til 
mjølkeproduksjon og i mindre grad til vektøkning hos høg- enn låglinjekyrne. 
 
Forskjellen mellom linjene reflekteres også i de ulike effektivitetsmåla, idet 
høglinja hadde signifikant høgere energi- og nitrogenutnytting (%) og større 
produksjon av EKM per FEm enn låglinjekyrne. Økende mengder kraftfôr ga en 
linær reduksjon i energi- og nitrogenutnytting, men hadde ingen påviselig effekt 
på utbyttet av EKM/FEm. 
 
Konklusjoner   
Økende mengder kraftfôr hadde ulik effekt på grovfôropptaket og 
fôreffektiviteten i de to driftenhetene, men ga en lineær økning i 
totalproduksjonen av mjølk, EKM, fett- og mjølkeprotein hos kyrne i begge 
driftsenheter. Høglinjekyrne produserte signifikant mer mjølk og mjølkeprotein, 
ga større respons på økte kraftfôrmengder, og hadde høgere fôreffektivitet enn 
Låglinjekyrne.   
 
Referanser   
Referanseliste kan fåes ved henvendelse til forfatterne 
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