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Innledning 

Havre er det nest viktigste fôrkornet i Norge etter bygg, og i et normalt år blir det 

produsert og brukt i størrelsesorden 250 til 300 000 tonn (SLF, 2009). Havre av 

god kvalitet kan bli brukt i relativt store mengder i fôr til drøvtyggere, men det er 

begrensninger. Sammenlignet med bygg har havre relativt lav energiverdi fordi 

havre har et relativt høyt innhold av skall med lav fordøyelighet. Videre har 

havreprotein høy nedbrytning i vom. Dette gir havre lavt innhold av AAT 

(aminosyrer absorbert i tarm), men relativt høyt innhold av PBV (Proteinbalanse i 

vom). Havre har dessuten rask og nesten fullstendig nedbrytning av stivelsen i 

vomma, noe som kan være uheldig for vommiljøet. Konsekvensen er at havre 

kommer dårligere ut ved vurdering som råvare i kraftfôr sammenlignet med bygg, 

særlig til høytytende kyr. I tillegg har høyt innhold av mykotoksiner enkelte år ført 

til at havre tiltenkt enmagede dyr har blitt styrt mot drøvtyggere fordi de takler 

giftsstoffene bedre. Dette sammen med økt fokus på yting og færre kyr har gjort 

det utfordrende å bruke opp havreavlingen i kraftfôret, og utfordringene har vært 

tiltagende de seinere år. Ved overskudd av havre finnes det i realiteten to løsninger 

på problemet. Den ene er overlagring fra en sesong til neste, den andre er redusert 

produksjon. Førstnevnte tiltak er mulig, men kostbart, og ikke bærekraftig. 

Redusert produksjon er det eneste bærekraftige tiltaket på sikt om forbruket av 

havre i fôr går ned. Havre har imidlertid gode agronomiske egenskaper som gjør 

den godt egnet i vekstskifte med hvete, og som mulige kornart på vanskelige 

jordtyper. Vurderingen av fôrverdi er i stor grad basert på in situ (nylonposer) og 

in vitro forsøk. Produksjonsforsøk med sammenligning av bygg og havre har 

imidlertid ikke gitt entydige svar på om havre er mindre verd som fôr enn bygg. I 

tillegg er havre et utmerket fôr til svin, fjørfe og hest når den hygieniske kvaliteten 

er god. En anbefaling om redusert omfang av havredyrking må være godt faglig 

begrunnet. Målsettingen med innlegget er å ta for seg relevant litteratur om verdien 

av havre i fôr til drøvtyggere, og å gi en statusvurdering ved inngangen på 2011. 

 

Tilgang og forbruk av havre 2000-2010 

Tilgangen på havre til kraftfôrproduksjon varierte i perioden 2000 til 2010 fra 

375 000 tonn i 2000/2001 til 234 000 tonn i 2006/2007 (Norske Felleskjøp, 2010). 

Forbruket av havre i kraftfôr i samme periode varierte fra 366 000 tonn i 2001 til 



250 000 tonn i 2003. Målsettingen med norsk kornproduksjon er å bruke opp årets 

avling i kraftfôret. I ”normalår” er det greit, og det har vært suppleringsimport i år 

med liten norsk avling. Kombinasjonen god avling og/eller dårlig hygienisk 

kvalitet har imidlertid ført til overskudd og behov for overlagring av havre enkelte 

år. God avling høsten 2004 førte til at det i 2005 ble overlagret 18 000 tonn havre. 

Fra avlingen i 2009 ble hele 55 000 tonn overlagret til 2010, men denne gangen 

hovedsakelig pga. høyt innhold av mykotoksiner og dermed dårlig egnethet til 

enmagede dyr. For inneværende sesong er behovet for overlagring pr. november 

2010 beregnet til 25 000 tonn. Dersom antatt forbruk på 300 000 tonn ikke lar seg 

realisere vil overskuddet av havre akkumulere seg om ikke noe blir gjort. 

 

Kjemisk innhold og tabulert fôrverdi av havre 

Tabell 1 gir kjemisk innhold og tabulert fôrverdi av havre sammenlignet med bygg 

slik det framgår av Fôrtabellen av 2008, og noen utvalgte fôrtabeller. Det synes å 

være enighet om at havre har høyere innhold av fett, fiber og dels aske, og lavere 

innhold av stivelse enn bygg. Med hensyn på energi- og proteinverdi er det og 

enighet om at havre har lavere energi- og proteinverdi enn bygg, men i den nye 

finske tabellen er forskjellen i proteinverdi marginal sammenlignet med de andre 

tabellene. Stor grad av likhet i kjemisk innhold mellom fôrtabellen av 2008 og 

NorFor sin tabell skyldes at disse bygger på samme database. NorFor beregner 

imidlertid noe høyere AAT-verdi og noe lavere PBV-verdi i havre sammenlignet 

med bygg enn AAT/PBV-systemet, som den norske tabellen av 2008 bygger på. 

 
Tabell 1. Kjemisk innhold (g/kg TS) og innhold av omsettelig energi (OE, MJ/kg TS), 

aminosyrer absorbert i tarm (g/kg TS) og proteinbalanse i vom (g/kg TS) i havre og bygg. 

 TS Prot. Aske Fett Trev. NDF Stiv. OE AAT PBV 

Norsk fôrtabell (2008)           

  Havre 896 113 28 64 115 300 492 12,4 74 18 

  Bygg 883 113 23 32 53 200 615 13,0 106 -56 

NorFor (2010)3           

  Havre  896 113 28 64 115 287 492 11,3 87 -11 

  Bygg 883 113 23 32 53 198 615 12,5 110 -44 

INRA (1989)           

  Havre 874 111 30 67 135 336 4461 12,1 84  

  Bygg 865 121 26 22 50 191 5781 13,0 102  

MTT Finland (2010)           

  Havre 860 134 38 60 103 280 460 12,3 95 -5 

  Bygg 860 126 29 22 49 210 580 13,2 98 -20 

NRC (2001)           

  Havre 900 132 33 51  300  11,6 14,62  

  Bygg 910 124 29 22  208  12,2 23,72  
1 Verdier for stivelse fra Offner et al. (2003). 2 Ikke nedbrutt protein (% av protein) 
3 Fôrverdi beregnet ved standardrasjon og 20 kg TS opptak 



Vurdering av fôrverdi av havre 

Sammenlignet med bygg er havre kjennetegnet med at kjernen er bygd opp av små 

stivelsekorn løst bundet til en matriks av relativt små proteinlegemer (Hoseney, 

1994). Små stivelseskorn og løs binding til proteinmatriksen gjør at havre danner 

en stor andel små partikler ved formaling. Tradisjonell fastsetting av fôrverdi ved 

hjelp av nylonposeteknikk gir høy nedbrytningsgrad av protein og stivelse i vom i 

havre sammenlignet med bygg (Herrera-Seldana et al., 1990; Offner et al., 2003). 

Dette er i samsvar med norske undersøkelser. For stivelse er høy nedbrytningsgrad 

bekreftet i in vivo forsøk hvor Harstad et al. (1996) fant raskere og mer fullstendig 

fordøying av havrestivelse enn av byggstivelse i vom. Den raske nedbrytningen er 

vist ved pH kurvene i Figur 1. I forsøket ble det også funnet en vomfordøyelighet 

av stivelse ved pelletering på 94 % i havre og 82 % i bygg. Ekspandering før 

pelletering økte fordøyeligheten av stivelse til 86 % i bygg mens den var uendret i 

havre. Dette indikerer økt fordøyelighet av stivelse i bygg men ikke i havre ved 

varmebehandling. Høyere vomfordøyelighet av stivelse fra havre enn fra bygg er i 

samsvar med andre undersøkelser (Nocek & Tamminga, 1991).  
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Figur 1. pH i vom for pelletert og ekspandert bygg og havre (e. Harstad et al., 1996). 

 

Med unntak av Harstad et al. (1996) er de fleste av konklusjonene om havre basert 

på nylonposeforsøk. Nylonposeforsøk har imidlertid sine svakheter, særlig for 

fôrslag med rask nedbrytning i vom, og fôrslag med høyt partikkeltap (Noziere & 

Michalet-Doreau, 2000). Nylonposeforsøk vil underestimere verdien av fôr med 

høy nedbrytning i vom og overestimere verdien av fôr med lav nedbrytning i vom 

(Offner & Sauvant, 2004). Dersom det er korrekt vil den reelle forskjellen i 



fôrverdi mellom bygg og havre være mindre enn antatt fra nylonposeforsøk alene. 

Finske forsøk (Vanhatalo & Gäddnäs, 2006), og upubliserte resultat fra forsøkene 

til Harstad et al. (1996), indikerer at dette kan være tilfelle. Begge fant liten 

forskjell i passasje av protein fra vom til tarm mellom rasjoner basert på kraftfôr 

av bygg eller havre. Med hensyn på stivelse er resultatene mer uklare hvor forsøket 

til Harstad et al. (1996) fant en klart raskere nedbrytning i vom for stivelse fra 

havre enn fra bygg, mens denne forskjellen ikke var så klar i forsøket fra Finland. 

Ulike prosessering mellom de to studiene kan være en forklaring på det. Med 

hensyn på proteinverdien er det vist at den kan økes ved varmebehandling, men i 

alle fall for bygg økte behandlingen fordøyelsen av stivelse i vom (Prestløkken, 

1999). Av andre egenskaper for havre sammenlignet med bygg så vil bruk av 

havre gi ei mjølk med lavere innhold av protein og dels fett, men sammensetningen 

av mjølkefettet vil være i retning av mer umetta og mindre metta fettsyrer (Ekern 

et al., 2003). Dette er ernæringsmessig gunstig, og en positiv egenskap med havre.  

 

Status 2011 og behov for mer kunnskap 

Ved inngangen til 2011 er tabulert fôrverdi av havre gjennomgående lavere enn for 

bygg. Dette gjelder både energi- og proteinverdi. Lav energiverdi er knyttet mot 

skallfraksjonen og kan bedres ved avskalling, mens proteinverdien kan bedres 

gjennom varmebehandling. Effekten av varmebehandling på omsetningen av 

stivelse og dermed vommiljø er mer uklar. Konklusjonene om verdien av havre er i 

stor grad basert på og nylonposeforsøk med kyr. In vivo forsøk med fistulerte 

mjølkekyr indikerer imidlertid liten forskjell i passasje av protein fra vom til tarm 

mellom havre og bygg. Tilsvarende har produksjonsforsøk med sammenligning av 

havre og bygg ikke gitt entydige svar ut over at havre normalt reduserer 

proteininnholdet i mjølka, og gir ei mjølk med mer gunstig fettsyresammensetning. 

Behovet for mer kunnskap er særlig stort med hensyn på omsetningen av stivelse i 

vom og innvirkingen på vommiljø og fordøying av fiber, men kunnskapen om 

proteinverdi, og eventuelle negative effekter av mykotoksiner, er også mangelfull. 
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