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Inledning 

Fôropptaket hos storfe er i hovedsak bestemt av: 1) dyrets inntakskapasitet (IC), 

kvaliteten på grovfôret og 3) samspillet mellom grovfôr og kraftfôr (NorFor, 

2010). Det sistnevnt er først og fremst best av substitusjonseffekten, dvs. hvordan 

kraftfôrmengden reduserer opptaket av grovfôr. Hos voksende storfe er IC regulert 

av dyrets vekt og tilvekst. Egenskaper ved grovfôret er først bestemt av egenskaper 

som fordøyelighet, fiber innhold (NDF), gjæringskvalitet og partikkelstørrelse. I 

NorFor er surfôrets potensiale for foropptak bestemt av fylleverdien (FV) som er 

beregnet ut fra fordøyeligheten av organisk stoff (OMD), NDF innholdet og 

innholdet av gjæringsprodukter, bestemt som totale syrer og ammoniakk (NorFor, 

2010). I Norge er timotei den viktigste grasarten og den kjennetegnes ved god 

smaklighet, og høy fordøyelighet og god fiberkvalitet når den høstes ved et tidlig 

til middels utviklingsstadium. En svakhet ved timotei er imidlertid at den har dårlig 

holdbarhet ved et intensivt driftsystem dvs. flere høstinger. Raisvingel er et 

interessant alternativ til timotei i et intensivt driftsystem da den bedre tåler flere 

høstinger og har en næringsverdi som ser ut til å være på høyde med timotei. 

Raisvingel sorten Felina har i tidligere studier vist seg å være en interessant 

fôrvekst basert på dens overvintringsevner (Molteberg & Enger, 2005). Imidlertid 

har det vært reist spørsmålstegn ved smakeligheten til raisvingel. Ut fra det vi 

kjenner til er det ikke gjennomført fôringsforsøk med okser hvor timotei og ulike 

sorter av raisvingel er sammenlignet for å studere effekten på tilvekst og 

fôropptak. Formålet med denne undersøkelsen var å sammenligne timotei (Phleum 

pratense ) sorten Vega, med X-Festulolium sortene Felina (Lolium multiflorum x 

Festuca arundinacea) og Felopa (Lolium multiflorum x Festuca pratensis ). 

 

Oppfôringsforsøk 

Materialer og metoder 

Alt grovfôret ble dyrket og produsert ved Bioforsks forskningsstasjon i Bodø 

(breddegrad: 67.28 ° N). For dette studium ble det forsøkt å standardisere NDF 

innholdet i de tre grovfôrkvalitetene til 500 g/kg TS eliminere noe av effekten på 

FV. Av denne grunnen foregikk høstingen på forskjellige tidspunkter; Timotei ble 



høstet mellom den 12. og 13. juni og raisvingel sortene mellom den 23. og 27. juni 

2008. Surfôret ble produsert i rundballer med tilsetting av maursyre (ca 2,5 

kg/1000 kg ferskt materiale). Bare surfôr fra førsteslått ble brukt i forsøket.  

Tretti ett år gamle (+/- 28 dager) okser av rasen Norsk Rød Fe ble tilfeldig fordelt 

på tre forsøksgrupper (timoetei, felina, felopa) ved forsøkstart. Hver gruppe fikk 

surfôr ad libitum to ganger daglig i en forsøksperiode som varte i 160 dager. I 

tillegg fikk de ett kilo kraftfôr per dag av typen FORMEL Favør 80 (Felleskjøpet 

Agri). Hver tredje uke ble grovfôropptaket registrert tre dager på rad. Den tredje 

registreringsdato ble det tatt ut gjødselprøver for å bestemme 

rasjonsfordøyeligheten.  

For å studere in vivo fordøyeligheten av förrasjonene ble ufordøyelig NDF (iNDF) 

brukt som internmarkør. Innholdet av iNDF ble bestemt i fôret og i gjødsla ved 

hjelp av in sacco bestemmelser (NorFor, 2010). Mengde utskilt gjødsel ble 

beregnet ut fra opptaket av iNDF og konsentrasjonen av iNDF i gjødsla.  

Det ble gjort in sacco test av gjødsel og surfôrprøvene, samt NIR undersøkelser av 

surfôrprøvene. 

 

Resultater og diskusjon 

Som konsekvens av premissene for forsøket foregikk høstingen av grovfôrene på 

forskjellige tidspunkter. Timotei ble høstet på et tidligere utviklingsstadium 

(stengelstrekning) enn Felopa (skyting) og Felina (full skyting). NDF innholdet var 

forholdsvis likt og den lavere FV i timotei skyldes derfor først og fremst en høyere 

OMD verdi. Timotei hadde et høyere proteininnhold, noe som skyldes en tidligere 

høsting. En høyere OMD verdi i timotei gjenspeiler seg også i et høyere FEm 

innhold (Tabell 1). 

PBV er tydelig større hos Timotei enn hos raisvingel sortene, og dette er i samsvar 

med protein innholdet påvist i de tre surfôr typer. Det var ingen forskjell i 

grovfôropptak uttrykt som kg TS/dag. Uttrykt per 100 kg kroppsvekt eller som g 

NDF per kg kroppsvekt var grovfôropptaket høyest for Felina gruppen (Tabell 2). 

På tross av en høyere NDF fordøyelighet var ikke grovfôropptaket høyere for 

oksene som fikk timotei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabell 1. Kjemisk sammensetning gitt som gjennomsnitt ± standard avvik 

av de ulike surfôr typer (per kg TS om ikke annet er oppgitt) 
 

 Timotei Felopa Felina P 

Tørrstoff (%) 23,5 ±1,7 21,9±1,5 23,5±1,6 0,56 

Aske 67,8±1,2 66,0±2,9 71,0±3,8 0,22 

Råprotein 181±7,6 138±5,2 146±8,5 0,00 

NDF 476±9 510±10,6 493±12,1 0,01 

iNDF (g/kgNDF) 135±9,6 155±15,1 159±21,3 0,31 

OMD (%) 75,9±0,7 71,5±0,8 71,8±1,0 0,00 

Fylleverdi 0,49±0,01 0,54±0,02 0,52±0,02 0,00 

Fem 0,93±0,02 0,84±0,02 0,85±0,02 0,00 

PBVp 20 kg TS 65,38±9,7 26,88±4,3 38,25±6,0 0,00 

NH3-N (%) 7,0±1,1 7,1±1 7,3±0,6 0,94 

 
Tabell 2. Vekt ved slakting, daglig tilvekst og fôropptak for de ulike forsøksgruppene 

(gjennomsnitt ± standard avvik) 

 Timotei Felopa Felina P 

Vekt ved slakting (kg) 572±17,7 580±6,8 576±8,4 0,92 

Tilvekst (kg) 1,4±0,2 1,3±0,2 1,3±0,2 0,01 

Grovfôropptak, kg TS/dag 9,47±0,7 8,55±0,5 9,40±0,7 0,41 

Grovfôr opptak (kg TS/100 kg 

levende vekt) 

2,0±0,06 1,7±0,9 2,2±0,7 0,00 

g NDF/kg kroppsvekt (surfôr) 9,5 ±0,27 9,1±0,58 10,5±0,37 0,00 

g NDF/kg levende vekt (totalt) 9,9±0,27 9,5±0,59 10,9±0,37 0,00 

iNDF  (g/dag) 636±34,5 685±54,4 762±78,26 0,01 

NDF fordøyd % 73,6±0,18 71,9±0,45 70,2±2,03 0,00 

 

Konklusjoner 

I dette forsøket hadde timotei en høyere fordøyelighet en raisvingel. Det skyldes at 

timotei ble høstet ved et tidligere utviklingsstadium. På tross av en høyere 

fordøyelighet var ikke grovfôropptaket høyere på okser fôret med timotei.  

Felina og Felopa ble høstet på et utviklingsstadium som samsvarer med praksis. På 

tross av samme energiinnhold var grovfôropptaket høyere for Felina enn for 

Felopa. Våres resultater bekrefter at utviklingsstadiet er en viktig faktor for 

grovfôretrs energiverdi, først og fremst bestemt gjennom OMD og innholdet av 

iNDF (Buxton & Fales, 1994).  

Det hadde vært interessant å gjøre en ny undersøkelse hvor studerte på 

grovfôropptaket, -kvalitet og fordøylihet i timotei sammenlignet raisvingel der man 

standardiserte for utviklingstadium. 
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