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Innledning 
Av den totale fôrrasjonen til økologiske mjølkekyr i 2002 utgjorde kraftfôret ca 
20 %, regnet på energibasis. Grovfôropptaket og grovfôrets innhold av protein, 
energi og mineraler har derfor stor betydning for å dekke dyras energi-, protein- 
og mineralbehov. Mikrobene i vomma er blant annet avhengig av nedbrytbart 
protein og svovel for å bygge opp proteinet i egen organisme. Innhold av protein 
og svovel i den totale fôrrasjonen har derfor stor betydning for opptak og 
utnytting av grovfôret. I økologisk landbruk brukes ikke lettløselig 
handelsgjødsel. Økologisk eng får derfor tilført mindre svovel og lettløselig 
nitrogen enn konvensjonell eng. Et av målene med denne presentasjonen er å 
vurdere svovel- og proteinforsyninga til drøvtyggere på økologiske gårder, og 
diskutere årsakene til variasjonen i grovfôrets innhold av råprotein og svovel. 
Bakgrunn er det strategiske instituttprogrammet ”Mineral content in plants and 
mineral supply for ruminants in organic agriculture” som gjennomføres  i  
perioden 2000-2006. 
 
Materiale og metode 
Det ble valgt ut 4 distrikt med 7 gårder i hvert distrikt; sau på Vestlandskysten 
(Kyst) og fjellbygdene i Nord-Østerdal (Fjell), mjølkekyr i Mjøsområdet 
(Østlandet) og Trøndelag. Data angående fôring i besetningene ble hentet fra 
kukontrollen og ved intervju av gårdbrukerne. I 2001 og 2002 ble tre fastlagte 
høsteruter på tre ulike skifter per gård høstet. Utviklingstrinn på timotei ble 
registrert ved 1. slått, mens avlingsmengde og botanisk sammensetning ble 
registrert ved 1. og 2. slått. Samlet engmateriale og rødkløver ble analysert for 
innhold av råprotein og ulike mineraler. Gjødsling tre siste år ble registrert og 
regnet om til en gjødselindeks. Høstetidspunkt (år og slått), distrikt, 
engparametere og kjemiske og fysiske jordparametere (Govasmark, et al 2005) ble 
brukt for å analysere årsaken til variasjon av råprotein og svovel i engmaterialet. 
Statistiske analyser ble gjennomført med SAS (proc mixed). Differansen mellom 
innhold av protein og svovel i totalt plantemateriale og rein rødkløver fra 1. slått 
2001 ble testet med parvis t-test. 
 



Resultat og diskusjon 
I 2002 var middelavdråtten på kugårdene 5064 kg mjølk (min: 3237, maks 6531) 
og gjennomsnittlig kraftfôrprosent i årsfôret 18 (min: 8, maks 28). Svært få ga 
proteintilskudd eller mineralnæring med svovel. Gårdbrukerne på sauegårdene 
planla lammetidspunktet så nær opp til beiteslipp som mulig. De brukte små 
mengder kraftfôr rundt lamming.   
 
Tabell 1. Innhold av råprotein og svovel og nitrogen/svovel-forholdet (N/S-forholdet) i 
engmaterialet fra 1. og 2. slått samlet for 2001 og 2002 (TS=tørrstoff). 
 
 Råprotein, g/kg TS Svovel, g/kg TS N/S-forholdet 
 1. slått 2. slått 1. slått 2. slått 1. slått 2. slått 
Kyst n=40 n=27 n=40 n=27 n=40 n=27 
25 % persentil 90 137 1,3 2,0 10 9 
Median 108 148 1,6 2,2 11 10 
75 % persentil 139 159 1,8 2,5 13 13 
       
Fjell n=39 n=6 n=39 n=6 n=39 n=6 
25 % persentil 95 127 1,2 1,6 11 10 
Median 102 135 1,4 1,7 12 13 
75 % persentil 111 153 1,5 2,0 13 15 
       
Østlandet n=42 n=34 n=42 n=34 n=42 n=34 
25 % persentil 103 149 1,2 1,6 13 13 
Median 117 160 1,3 1,9 14 14 
75 % persentil 128 175 1,4 2,1 16 15 
       
Trøndelag n=41 n=39 n=41 n=39 n=41 n=39 
25 % persentil 91 116 1,0 1,2 13 12 
Median 101 133 1,1 1,4 14 15 
75 % persentil 112 147 1,3 1,7 16 17 
       
Alle regioner n=162 n=106 n=162 n=106 n=162 n=106 
25 % persentil 92 132 1,2 1,5 11 12 
Median 106 147 1,3 1,8 13 14 
75 % persentil 123 160 1,5 2,1 15 16 
 
Råprotein 
Råproteininnholdet var generelt lavt (Tabell 1). I ferskt gras tilsvarer 138 g 
råprotein/kg tørrstoff 0 g PBV. Samlet for alle distrikt hadde 90 og 44 % av 
prøvene fra henholdsvis 1. og 2. slått i 2001 og 2002 negativ PBV-verdi. Selv om 
råproteininnholdet var høgere i eng fra 2. slått enn i eng fra 1. slått (p<0,001) var 
det likevel moderat. Dette samsvarer med tidligere studier som viser at økologisk 
eng ofte har et lavere råproteininnhold enn konvensjonell eng, dette til tross for et 



høgt innhold av kløver i økologisk eng (Ebbesvik,1998, Petterson, Salomonsson, 
& Nordkvist, 1998). Kløverinnholdet er likevel den enkeltfaktor utenom slått som 
betyr mest for proteininnholdet i engmaterialet. 
 
Protein eng=112,4+76,5kløv*** +28,8urt* -0.05avl*** 
 
Hvor protein eng = g råprotein/kg TS i engmaterialet kløv=kløverandel, 
urt=urteandel, avl= avling i kg TS per daa. Effekten av kløver var uavhengig av 
slått, år og distrikt. Det var høyere proteininnhold i eng høstet på østlandsgårdene 
enn på gårdene i Trøndelag. Det var ellers ingen forskjell mellom distrikt. Dersom 
kløver, urteandel og avling ble tatt med i modellen, ble forskjellen mellom distrikt 
borte, og forskjellen mellom distrikt skyldes derfor i hovedsak disse faktorene. 
Forskjellen mellom 1. og 2. slått skyldes i tillegg til høyere kløverandel og lavere 
avling i 2. slått, mest sannsynlig økt nitrogenfiksering og bedre frigjøring av 
mineraler fra jorda ved høgere luft- og jordtemperatur utover i vekstsesongen, og 
et yngre mer bladrikt plantebestand i 2. slått. 
 
I eng med rødkløver var det ved 1. slått 2001 i gjennomsnitt 162 (stdav=27) og 
106 (stdav=22) g råprotein per kg TS i henholdsvis rein rødkløver   og samlet 
engmateriale (Pdiff<0,001). Råproteininnholdet i rødkløver varierte fra 110 til 223 
g råprotein per kg TS.  Det som påvirket innholdet i rødkløver mest var fenologisk 
utviklingstrinn og svovel-, kobolt- og magensiuminnhold i rødkløver. 
 
Prot.rkl=30,5-6,4ut***+9,9S***+13,0Co**+0,9Mg* 
 
Hvor prot.rkl = g råprotein/kg TS i rødkløver, ut = fenologisk utviklingstrinn 
definert som utviklingstrinn på timotei, S= g S/kg TS, Co=mg Co/kg TS, Mg = g 
Mg/kg TS.  
*P<0,05   **P<0,01   ***p<0,001  
 
Svovel 
Det var gjennomgående lavt svovelinnhold i engmaterialet (tabell 1). Oppgitte 
normer for minimum svovelinnhold i fôr til drøvtyggere varierer fra 1,0 til 1,5 
g/kg TS etter engelske normer (ARC, 1980) til et behov hos mjølkekyr på 2 g/kg 
TS etter amerikanske normer (NRC, 2001). Hos sau varierer behovet i følge 
(NRC, 1985) fra 1,4-1,8 g/kg TS til voksne søyer til 1,8-2,6 hos lam. Samlet for 
alle distrikt hadde 96 og 67  % av prøvene fra henholdsvis 1. og 2. slått lavere enn 
2 g svovel/kg TS.  
 
Svovelinnholdet var høgere i eng fra 2. slått enn 1. slått (p<0,001), mens det ikke 
ble funnet forskjell mellom år. Høgere innhold i 2. slått skyldes sannsynligvis at 
svovel er lettere tilgjengelig på grunn av høg temperatur og lenger tid til 
mineralisering før 2. slått enn 1. slått, og et yngre og mer bladrikt plantebestand i 



2. slått. Svovelinnholdet i eng høstet langs kysten var høgere og svovelinnhold i 
eng høstet i Midt-Norge  lavere enn eng høstet i øvrige distrikt (p<0,001). 
Svovelinnholdet økte med økende urteandel, og sank med økende avling og 
kløverandel i engmaterialet. Effekten av kløver var ikke entydig. Vi fant ingen 
forskjell mellom svovelinnhold i samlet engmateriale og i rødkløver fra 1. slått 
2001. Innhold av organisk materiale i jorda er signifikant positivt korrelert med 
svovelinnholdet i engmaterialet begge år (p< 0,01). Svovelnedfall er positivt 
korrelert med svovelinnholdet i engmaterialet i den tørre sommeren 2002 
(p<0,05), men ikke i den våte sommeren 2001.  
 
Nitrogen/svovel-forholdet  
For at drøvtyggerne skal ha en god utnyttelse av ikke-protein nitrogen bør N/S-
forholdet være mellom 10:1 og 12:1 (NRC, 2001). Samlet for alle distrikt hadde 
62 og 70 % av engprøvene fra henholdsvis 1. og 2. slått et N/S-forhold høgere enn 
12. Dette på tross av det lave innholdet av råprotein, spesielt i 1. slått. 
 
Konklusjon 
Lavt innhold av råprotein og svovel, høgt N/S forhold og liten bruk av 
proteintilskudd og mineraltilskudd med S kan tyde på at både storfe og sau i flere 
av besetningene i denne undersøkelsen har hatt underoptimal forsyning av protein 
og svovel. Dette kan ha bidratt til redusert mikrobiell proteinsyntese og redusert 
grovfôropptak i besetningene. Andre slått har høgere innhold av svovel og protein 
enn 1. slått. Kløverandelen hadde stor betydning for proteininnholdet i 
engmaterialet, mens effekten av kløver på engmaterialets svovelinnhold var 
usikker. 
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