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Innledning 
I perioden 2003-2007 har Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, i samarbeid 
med Norsk senter for økologisk landbruk og Senter for husdyrforsøk fått midler 
over Jordbruksavtalen til å gjennomføre forskningsprosjektet: ’Fôring av høstbære 
mjølkekyr i en økologisk drift under nye rammebetingelser’. Hovedformålet med 
prosjektet er å medvirke til å oppfylle den politiske målsetning om 10 % 
økologisk mjølkeproduksjon innen 2010, og kravet om 100 % økologisk fôrandel 
fra 2005. Tidligere produksjonsforsøk med mjølkekyr i økologisk drift har vist at 
proteinforsyningen kan være den første begrensende faktor for 
mjølkeproduksjonen i rasjoner med apetittfôring med gras-/kløversurfôr og bygg.      
(Steinshamn m.fl., 2004). Erter er en aktuell proteinkilde i økologisk 
mjølkeproduksjon og vil som et supplement til bygg kunne bedre 
proteinforsyningen og proteinkvaliteten i totalrasjonen. I det første 
produksjonsforsøket i prosjektet ønsket vi derfor å sammenligne effektene av et 
tilskudd med ert til bygg  med bare bygg som kraftfôr på fôropptak, 
mjølkeavdrått, fôrutnytting, mjølkekvalitet, helse og fruktbarhet. 
 
Materiale og metode 
Forsøket omfattet 19 NRF kyr som kalvet i perioden september 2003 til medio 
januar 2004. Kyrne ble gruppert på to forsøksledd før kalving etter kalvingstid og 
laktasjonsnummer; et ledd med valsa bygg og et ledd med valsa bygg og ert. Etter 
kalving fikk alle kyr appetittfôring med gras-/kløversurfôr og begrensede mengder 
grønnfôr første måneden inne. Grønnfôret ble erstattet med høy i resten av 
innefôringstiden. Opptrapping av kraftfôret startet 2.dag etter kalving med ½ kg 
pr dag opp til 10 kg enten i form bare bygg eller 7 kg bygg og 3 kg ert. Kraftfôret 
ble således tildelt isoenergetisk i de to forsøksleddene. Mengden kraftfôr ble holdt 
konstant de første 90 dagene av mjølkeperioden for deretter å bli trappet ned på 
samme måte i begge ledd slik at kyrne var uten kraftfôr etter 200 dagers 
mjølkeperiode. Kyrne hadde fri tilgang til en standardisert mineral og 
vitaminblanding i innefôringstiden. 
 



Forsøket startet i løsdriftsfjøset medio september, men måtte flyttes til båsfjøset 
etter to måneder da noe av kyrne hadde problemer med å ta opp tildelte mengder 
av valsa bygg fra kraftfôrautomaten. Resten av forsøket ble gjennomført på 
båsfjøset der kraftfôret ble tildelt sammen med grovfôret uten problemer. På 
løsdriftsfjøset ble daglig opptak av grovfôr og kraftfôr, mjølkeproduksjon og vekt 
registrert automatisk for hver ku. På båsfjøset ble opptaket av grovfôr og kraftfôr 
regisrert daglig for hver ku mens mjølka fra hver ku ble veid tre dager per uke. 
Kyrne ble veid regelmessig hver 14 dag. Prøver av mjølk for kjemiske analyser 
ble tatt i samleprøver fra hver ku annenhver uke gjennom hele innefôringstiden. 
Månedlige samleprøver av alle fôrmidler ble analysert etter standard metoder 
(AOAC, 1990). NDF i fôrmidlene ble analysert etter van Soest m.fl., (1991), og in 
vitro fordøyelighet etter en modifisert Tilley og Terry (1963). Energiinnholdet i 
fôret ble uttrykt som FEm (Ekern m.fl., 1991) og proteinverdien som aminosyrer 
absorbert i tarm (AAT) og proteinbalansen i vom (PBV) (Madsen m.fl., 1995).  
 
Den statistiske analysen ble gjort ved hjelp av Proc Mixed i SAS, med 
forsøksledd, laktasjonsuke og laktasjonsnummer som faste effekter og ku innen 
forsøksledd som tilfeldig effekt. Det ble tatt hensyn til samvariasjonen innen ku i 
analysen.  Signifikante forskjeller mellom forsøksleddene på 5 %-nivå er angitt 
med ulike bokstaver i tabellene. 
 

Resultater  
Kvaliteten av gras-/kløversurfôret varierte gjennom innefôringstiden (tabell 1).  
Rundballene fra 2 og 3 slått som ble brukt fra forsøksstart til medio november 
hadde høgt innhold av både energi- og råprotein, mens surfôret fra 2. slått med 
middels god kvalitet ble gitt til ut januar. Deretter og fram til beiteslipp 10. mai 
fikk kyrne surfôr av 1.slått med lågt innhold av energi og spesielt råprotein..   
 
Tabell 1. Kvaliteten av gras-/kløversurfôret til kyrne i innefôringstiden. 

 g/kg tørrstoff (TS)   
 TS Råprotein PBV NDF FEm 
Rundballer – 2. + 3. slått 330 190 70 344 0,97 
Surfôr 2. slått 275 166 43 434 0,88 
Surfôr 1.slått 268 122 - 7 535 0,84 

 
Ved beregningene av fôropptak og produksjon for forsøksleddene har en valgt å 
angi resultatene både fra første del av mjølkeperioden (fra kalving og ut januar) da 
grovfôrkvaliteten var god, og for hele innefôringstiden under ett med varierende 
grovfôrkvalitet (tabell 2 og 3).  
 



Daglig opptak av kraftfôr for leddene var lik gjennom innefôringstiden (tabell 2). 
Et tilskudd av ert til bygg ga økt opptak av råprotein og PBV i totalrasjonen 
sammenlignet med reint bygg. Dette synes å ha stimulert grovfôropptaket og 
resultert i høgere daglig totalopptak av tørrstoff og energi for erteleddet 
sammenlignet med byggleddet. Den positive effekten av økt proteinforsyning på 
grovfôropptaket og totalopptaket var statistisk sikker bare for hele 
innefôringstiden, men det var en sterk tendens til en positiv effekt også først i 
mjølkeperioden (P<0,10).   
 
Tabell 2. Fôropptak i første del av mjølkeperioden og i hele innefôringstiden for kyrne i de 
to forsøksleddene. 

 Første del av 
mjølkeperioden 

Hele  
innefôringstiden 

 Bygg Bygg + ert Bygg Bygg + ert 
Antall kyr 9 10 9 10 
Laktasjonsuker 17 16 30 30 
Bygg + ert, kg TS/dag 7,5 + 0 5,2 + 2,3 4,8 + 0 3,5 + 1,4 
Grovfôr, kg TS/dag 10,8 11,7 11,7a 12,8b 

Tot. opptak, kg TS/dag  18,4 19,4 16,5a 17,7b 

Tot. opptak  FEm/dag 17,7 18,9 15,1a 16,3b 

Råprotein g/dag 2427a 2726b 2246a 2543b 

PBV g/dag - 305 - 170 - 28 106 
 
Fra kalving og ut januar var daglig produksjon av mjølk og EKM lik for de to 
forsøksleddene, mens det var en nominell men ikke påviselig forskjell mellom 
erteleddet og byggleddet i daglig produksjon av mjølk og EKM på henholdsvis 
0,7 og 1,5 kg i hele innefôringstiden (Tabell 3). Forskjellen i EKM produksjon 
mellom erteleddet og byggleddet tenderte imidlertid til å være påviselig for hele 
innefôringstiden (P<0,10).   
 
Ert sammen med bygg ga økt konsentrasjon og produksjon av protein og fett i 
mjølk sammenlignet med reint bygg både først i laktasjonen og i hele 
innefôringstiden.. For hele innefôringstiden var det en sterk tendens til forskjeller 
mellom leddene både i fett og proteinproduksjon (P<0,10). Ureakonsentrasjonen i 
mjølk var påviselig høgere for erteleddet enn byggleddet både først i laktasjonen 
og i hele innefôringstiden. Verdiene for begge ledd lå innenfor det definerte 
normalområdet på 3 til 6 mmol/l (TINE, 2001) og skulle således indikerer en 
tilstrekkelig proteinforsyning for leddene både først i laktasjonen og under hele  
innefôringstiden. Dette står i motsetning til de låge beregnede PBV verdiene  fra 
kalving og ut januar. Det var imidlertid få dyr og spredt kalving innenfor begge 
ledd i denne perioden av forsøket, noe som kompliserer tolkningen av 
sammenhengene mellom parametrene. N-utnyttingen  i totalrasjonen var god for 



begge ledd, men med høgste verdier for byggleddet både først i mjølkeperioden 
og i hele innefôringstiden der forskjellen tenderte til å være påviselig (P<10) . Det 
økte N-opptaket i erteleddet har etter dette ikke blitt kompensert med en 
tilsvarende økning i N-utskilling i mjølk.  
     
Tabell 3. Mjølkeproduksjon, mjølkekvalitet og N-utnytting i første del av mjølkeperioden og 
i hele innefôringstiden for kyrne i de to forsøksleddene. 

 Første del av 
mjølkeperioden 

Hele  
innefôringstiden 

 Bygg Bygg + ert Bygg Bygg + ert 
Mjølk, kg/dag 28,4 28,4 22,7 23,4 
EKM, kg/dag 28,4 28,8 20,1 21,6 
Protein, % 3,15 3,22 3,06 3,16 
Fett, % 4,01 4,11 3,20 3,39 
Protein, g/dag 904 918 696 741 
Fett, g/dag 1154 1174 729 799 
Vektendring, g/dag - 278 - 264 - 235 - 205 
Urea, mmol/l 4,51a 5,34b 3,35a 4,15b 
N-utnytting, % 38,4 35,6 33,1 31,2 

 
Oppsummering og konklusjon 
Forsøket viser at  tilskudd av erter til bygg har bedret proteinforsyningen og økt 
grovfôropptaket og derigjennom totalopptaket av tørrstoff og energi sammenlignet 
med reint bygg. Effektene av erter på produksjon og kjemisk innhold i mjølk 
synes imidlertid å henge sammen grovfôrkvaliteten, noe som er i samsvar med 
tidligere forsøk (Volden, 1992). Resultatene indikerer at den positive effekten av 
ert er størst når energi og spesielt proteininnholdet i grovfôret er lågt, mens en ved 
godt grovfôr kan forvente liten eller ingen respons. 
 
Referanser  
Referanseliste kan fåes ved henvendelse til forfatterne 
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