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Krav om 100 % økologisk fôrandel fra 2005 
Tankegangen i en økologisk gårdsdrift er å være mest mulig selvforsynt og utnytte 
gårdens egne ressurser fullt ut. Fra 2005 blir det krav om 100 % økologisk 
fôrandel i fôring av økologisk sau. Dette blir en stor utfordring for mange 
produsenter i Nord-Norge og andre deler av landet som har marginale vilkår for 
produksjon av korn til modning. Samtidig har pris på innkjøpt økologisk kraftfôr 
vært relativt høyt. I det tradisjonelle landbruket i dag er monokultur med 
grasproduksjon dominerende. Dette medfører behov for ny og bedre kunnskap i 
fôring med egenprodusert hjemmeavla konsentrerte fôrslag.  
 
Gilde Nord-Norges Salgslag (Gilde-NNS) har de senere år lagt arbeid og midler i 
etablering av slaktelinje, markedsføring og omsetning av økologisk sauekjøtt. For 
at satsningen skal være lønnsom er de avhengig av kontinuerlige leveranser av 
sauekjøtt av høy kvalitet. Planteforsk Tjøtta fagsenter har inngått samarbeid med 
Gilde-NNS om et prosjekt: ”Produksjon og omsetning av økologisk sauekjøtt”. 
Hovedmålet med prosjektet er økt tilgang på økologiske sau og lam til Gilde-NNS 
sine anlegg, for å kunne utvikle produkter for et helårs tilbud, og dermed dekke 
økt etterspørsel i markedet. Prosjektet er delt opp i 6 delmål, hvorav tre er rettet 
mot primærprodusenten og tre er knyttet til produkter, markedsføring og salg. 
Planteforsk Tjøtta fagsenter har ansvar for to av delmålene: Formidling av 
kunnskap og å utvikle ny kunnskap om fôrproduksjon og fôring. I 2002 startet et 
fôringsforsøk med sau ved Planteforsk Tjøtta fagsenter. I tiden rundt lamming 
fôres søyer enten med vanlig økologisk kraftfôr eller et hjemmeavla fôr i tillegg til 
økologisk rundballesurfôr. I 2002 og 2003 var det hjemmeavla fôret potet og 
fisk*, mens det i 2004 og 2005 er krossa bygg og fisk*. Dette abstract 
oppsummerer forsøket i 2004 med bruk av krossa korn og fisk* til søyer før, 
under og etter lamming.  
* rester etter tørka hvitfisk (Troms) 
 
 



Krossa korn og fisk til søyer 
I 2004 ble 42 søyer tilfeldig delt inn i 6 binger à 7 dyr. Alle bingene fikk tildelt 
økologisk rundballesurfôr etter appetitt. Tre binger fikk i tillegg økologisk kraftfôr 
(kontroll) i mengder som tilsvarer tildeling etter norsk standard i tiden 4 uker før 
lamming (29. mars) til minimum 10 dager etter lamming. De tre andre binger fikk 
tildelt krossa korn og fisk (forsøk) avstemt i forhold til innhold av energi og 
protein i vanlig økologisk kraftfôr. Søyene fikk en tilvenning på 14 dager med det 
nye fôret før forsøksperioden begynte. Alle søyene ble veid ved forsøkstart. 
Fôrmengdene ble regulert opp fram mot lamming.  
 
Alle søyene ble veid ved forsøksstart, ved utslipp til vårbeite, ved fjellsending 
(vårveiing i uke 25) og ved fjellsanking (høstveiing i uke 37). Alle lam ble veid 
ved fødsel, ved utslipp til vårbeite, ved fjellsending og ved fjellsanking. 
Vektendringer hos søyene fra forsøkstart til utslipp (innefôring), fra utslipp til 
vårveiing (vårbeite) og fra vårveiing til høstveiing (sommerbeite) ble analysert 
ved GLM. Tilvekst hos lam i innefôringsperioden, på vårbeite, på sommerbeite og 
fra fødsel til slakt ble analysert ved GLM.  
 
Fôrmengder 
Søyer som fikk kraftfôr fikk 0,06 FEm mer per dag enn søyer som fikk krossa 
korn og fisk (tabell 1). Proteinnivået var litt høyere hos søyene som fikk krossa 
korn og fisk enn hos søyer som fikk kraftfôr. Årsaken til dette er at det var 
vanskelig med to så forskjellig fôrslag å komme på akkurat samme innhold av 
energi og protein som i kraftfôret. Forskjellene er ikke signifikante (NS). 
 
Tabell 1. Gjennomsnittlig antall dager og gjennomsnittlig daglig fôropptak i FEm, g AAT 
og g PBV per søye fra forsøkstart til utslipp. 

 Korn/fisk Kraftfôr 
Antall dager fra forsøkstart til utslipp 46 47 
Gjennomsnittlig FEm/søye/dag 2,42 2,48 
Gjennomsnittlig AAT/søye/dag 241 234 
Gjennomsnittlig PBV/søye/dag -75 -69 

 
 
Resultater søyer og lam 
Det ikke noen forskjeller i startvekt hos søyene i de ulike gruppene. Det ble heller 
ikke funnet noen forskjeller i vektendring i de ulike periodene mellom gruppene 
(tabell 2). 
 
 
 
 



Tabell 2. Vektendring (kg) hos søyer i innefôringsperioden, på vårbeite og på sommerbeite. 
Vektendring, kg Korn/fisk Kraftfôr P-verdi 
Innefôring -3,4 -4,0 0,37 
Vårbeite -1,3 -1,0 0,72 
Sommerbeite 0,1 -3,8 0,25 

 
Tilveksten i innefôringsperioden var større (NS) hos lam i gruppen med søyer som 
fikk krossa korn og fisk (tabell 3) enn hos lam i gruppen med søyer som fikk 
kraftfôr. Det var ingen forskjeller i tilvekst hos lam mellom grupper på vårbeite 
eller på sommerbeite. Tilvekst fra fødsel til slakt var ikke forskjellig mellom 
grupper.  
 
Tabell 3. Tilvekst lam (g/dag) i innefôringsperioden, på vårbeite, sommerbeite og fra fødsel 
til slakt 

Tilvekst, g/dag Korn/fisk Kraftfôr P-verdi 
Innefôring 351 277 0,38 
Vårbeite 312 312 0,75 
Sommerbeite 303 314 0,48 
Fødsel-slakt 103 110 0,56 

 
 
Diskusjon 
Fôring i innefôringsperioden hos søyer kan deles inn i fire perioder: Tiden fra 
innsett om høsten til etter paring, lavdrektighetsperioden frem til ca. 6 uker før 
lamming, de siste ca. 6 ukene før lamming og fra lamming til utslipp på vårbeite. 
Fôringa i tiden fra innsett til etter paring er viktig for å sikre at søyene blir 
drektige. Dersom de underfôres i denne perioden, kan det påvirke lammetallet. 
Ved bruk av ”flushing”, overfôring de siste ukene før paring, kan en forvente 1,6-
5 % flere løsnede egg per kilo tilvekst (Ranvig, 1995).  
Fôringa i lavdrektigheten er ikke så viktig som i paringstiden. Alt en søye trenger 
i denne perioden er fôr til vedlikehold. Med et godt grovfôr er det derfor ikke 
nødvendig med tilskudd av kraftfôr. Unge søyer i vekst trenger 40 % over 
vedlikehold til egen vekst i tillegg til fosterproduksjon. 
Sytti prosent av fosterveksten skjer de siste 6 ukene før lamming. I denne 
perioden er det derfor viktig at søyen fôres optimalt. I tillegg til fosterproduksjon 
legges også grunnlaget for en høy melkeytelse, noe som er viktig for lammets 
tilvekst.  
 
Tilveksten hos lammene er viktig den første tiden etter lamming. Lam som får en 
dårlig start om våren har vanskelig for å oppnå bra resultat om høsten. Søyens 
melkeytelse er avhengig av kvaliteten på fôret i tiden etter lamming og frem til 



utslipp på vårbeite. I tillegg har kvaliteten på vårbeite betydning for melkeytelsen 
og dermed tilvekst hos lammene. Forsøk (Bekken, 1995) viser at jo lengre søyene 
står inne etter lamming jo dårligere tilvekst får lammene og dette medfører 
dårligere høstvekter og slaktevekter for lammene. Når en sammenligner effekten 
av kraftfôr er det likevel viktig å ha en tid inne før sauen blir sluppet på vårbeite 
for å måle effekten av fôringsregimet.  
 
I økologisk husdyrhold er det krav om at minimum 60 % av fôret må være grovfôr 
regnet i energi-innhold og på årsbasis. I tillegg er det fra høsten 2005 også et krav 
at alt fôret skal være økologisk.  
 
Vi fant ikke noen forskjeller mellom lam om høsten ved høstveiing. Vi så dog en 
forskjell i slaktevekt mellom grupper. Lam fra korn og fisk gruppen hadde en 
lavere slaktevekt enn lam fra kraftfôrgruppen. Det viser seg imidlertid at 
fordelingen av kjønn i gruppene var ulik. Resultatene viser 64 % av slakta lam i 
gruppen korn og fisk var søyelam og bare 11 % i gruppen kraftfôr. Den 
gjennomsnittlige slaktevekt for værlam var 20 kg mot en gjennomsnittlig 
slaktevekt hos søyelammene på 18,3 kg. Det var ikke noen forskjell i slakteklasse 
mellom gruppene (NS). Forsøk våren 2005 skal ytterligere teste bruken av krossa 
korn og fisk til søyer rundt lamming. Vi vil da få et større materiale å dra 
konklusjoner fra. 
 
De resultater vi har oppnådd i år med bruk av krossa korn og fisk samt resultater 
fra 2002 (Jung, 2002) og 2003 med bruk av potet og fisk, virker lovende. Og det 
ser ut som at både potet og krossa korn er gode alternativer til økologisk kraftfôr. 
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