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Bakgrunn 

Tida omkring lamming representerer en utfordrende periode for søya fysiologisk sett, idet 
behovet for energi og næringsstoffer øker dramatisk. Energibehovet til søyer i sein drektighet 
øker 0,5-1,2 ganger sammenlignet med vedlikeholdsbehovet hos ikke-drektige søyer. Høy 
mjølkeytelse og god helsetilstand er grunnlaget for god lammetilvekst. Rask vekst i ung alder 
fremmer også utviklingen av viktige muskler, og legger grunnlaget for god slaktekvalitet.  
Grovfôr med mye fiber gir lavt fôropptak hos søyene, slik at kraftfôrbehovet blir høyt i tida 
omkring lamming. Det er imidlertid grunn til å tro at god tilvekst hos lamma også kan oppnås 
ved å fôre søya med en stor andel svært tidlig høsta surfôr, og lite eller ingen bruk av kraftfôr.  
 
 
Materiale og metoder 
Våren 2008 ble det gjennomført et forsøk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 
på Ås, der hensikten var å undersøke betydningen av grasets utviklingstrinn ved høsting for 
surfôrets potensial som fôr til søyer i tida rundt lamming. Betydningen av kraftfôrtilskudd ved 
ulike høstetider for surfôr, og fôringas innvirkning på næringsopptak, energistatus og tilvekst 
hos både søyer og lam ble også undersøkt. 
 
Tre ulike høstetider i 2007 for ei timotei-engsvingel-rødkløvereng og tre kraftfôrnivå inngikk 
i forsøket: 
Høstetid: 
1. Svært tidlig; 22. mai, rundt 3 uker før begynnende skyting (1,04 FEm/kg TS) 
2. Tidlig; 5. juni, rundt 1 uke før begynnende skyting (0,89 FEm/kg TS) 
3. Normal; 13. juni, ved begynnende skyting (0,76 FEm/kg TS) 
 
Kraftfôrnivå etter lamming: 
1. Uten (0); 0,0 kg/dag for alle søyer 
2. Lavt (L); 0,2 kg/dag for tvillingsøyer, 0,4 kg/dag for trillingsøyer 
3. Normalt (N); 0,4 kg/dag for tvillingsøyer, 0,8 kg/dag for trillingsøyer 

 
Generelt ble det brukt lite kraftfôr i forhold til vanlig praksis. Dette for å utfordre potensialet 
til svært godt surfôr. Av frykt for alvorlig underernæring og ketose hos søyene, ble bare 
”Høstetid 1” tildelt helt uten kraftfôr, mens lavt kraftfôrnivå ble gitt sammen med ”Høstetid 
1” og ”Høstetid 2”. Alle tre surfôrtypene ble prøvd ut i kombinasjon med normalt 
kraftfôrnivå. Følgende seks forsøksledd inngikk dermed i forsøket: 
A: Høstetid 1, uten kraftfôr  
B: Høstetid 1, lavt kraftfôrnivå 
C: Høstetid 1, normalt kraftfôrnivå 
D: Høstetid 2, lavt kraftfôrnivå 
E: Høstetid 2, normalt kraftfôrnivå 
F: Høstetid 3, normalt kraftfôrnivå 
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Det inngikk totalt 24 tvilling- og trillingsøyer av rasen Norsk Kvit plassert i individuelle 
binger i den isolerte avdelingen i Senter for husdyrforsøk sitt sauefjøs på Ås. Søyene ble 
gruppert slik at de seks forsøksleddene var like når det gjaldt antall foster (bestemt v.h.a 
ultralyd), og mest mulig like når det gjaldt vekt og forventa lammingstid. Selve forsøket 
startet ca. seks uker før forventet lamming. Dyra ble sluppet på beite ca. fire uker etter 
lamming.  
Detaljer rundt produksjon av grassurfôret er beskrevet i Eknæs et al. (2009). Surfôret ble 
tildelt etter appetitt to ganger daglig, slik at dyra alltid hadde surfôr tilgjengelig på fôrbrettet. 
Kraftfôret var i hovedsak basert på norske råvarer, og ble fordelt på to like store rasjoner pr. 
dag. Det var en gradvis opptrapping av kraftfôret til halv mengde ved lamming, og deretter en 
økning på 100 g annenhver dag til ønsket mengde var nådd. I tillegg fikk samtlige søyer 30 g 
Pluss Appetitt Sau pr. søye pr. dag og fri tilgang på hvit saltslikkestein. 
 
 
Resultat og diskusjon 
Innholdet av protein i surfôret gikk ned med utsatt høstetid, mens innholdet av fiber økte 
(Tabell 1). Gjæringskvaliteten var god for alle høstetidene. ”Høstetid 1” hadde et 
energiinnhold på høyde med kraftfôret. Utsatt høsting ga tydelig reduksjon i energi- og 
proteinverdi. 
 
Tabell 1. Kjemisk sammensetning av surfôr og kraftfôr. 

 Høstetid 1 Høstetid 2 Høstetid 3 Kraftfôr 

Kjemisk sammensetning:     

Tørrstoff, % 23,0 23,2 23,2 88 
Protein, g/kg TS 155 126 108 159 
Råfett, g/kg TS 33 31 31 32 
Stivelse, g/kg TS    435 
NDF m/ askekorr, g/kg TS 449 531 567 186 
Gjæringskvalitet:     

pH 4,17 4,24 4,20  
NH3-N, g/kg total N 69,3 87,4 71,0  
Mjølkesyre, g/kg TS 98,5 88,0 61,4  
Eddiksyre, g/kg TS 20,5 14,0 11,3  
Smørsyre, g/kg TS 0,3 0,4 0,2  
Propionsyre, g/kg TS 5,1 4,2 3,7  
Maursyre, g/kg TS 7,4 9,4 17,0  
Etanol, g/kg TS 14,8 20,5 19,5  
Beregnet fôrverdi:     
FEm pr. kg TS 1,04 0,89 0,76 1,01 
AAT, g/kg TS 78 77 70 112 
PBV, g/kg TS 47 4 -20 -1 
 

 

Søyenes fôropptak og energistatus 

I slutten av drektigheten hadde søyene som fikk det tidligst høsta surfôret uten 
kraftfôrtilskudd høyest grovfôropptak (Tabell 2). Disse søyene fikk i seg mer energi totalt enn 
søyene som fikk surfôr fra ”Høstetid 2 eller 3” i kombinasjon med normalt kraftfôrnivå. 
Kraftfôrtilskudd til ”Høstetid 1” ga ingen økning i det daglige energiopptaket før lamming. 
Lavt nivå av glukose og høyt nivå av frie fettsyrer i blodet tyder på energiunderskudd og 
mobilisering av dyrets fettreserver. Blodets glukoseinnhold i sein drektighet (<7 dager før 
lamming) økte med økende kraftfôrtilskudd og tidligere høstetid (Figur 1). Til tross for 
normalt kraftfôrnivå, ga ”Høstetid 3” signifikant lavere glukosenivå og høyere nivå av frie 
fettsyrer enn alle de andre rasjonene. 
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Tabell 2. Søyenes fôropptak og energiforsyning i sein drektighet og tidlig laktasjon. 

Høstetid 1 1 1 2 2 3 

Kraftfôrnivå 0 L N L N N 

Antall søyer 3 4 4 4 4 4 
Antall lam (tvilling_trilling) 8(2_6) 10(4_6) 11(2_9) 11(2_9) 12(0_12) 11(2_9) 
Fôropptak, sein drektighet       
   Surfôr (kg TS/dag) 2.28 a 2.04 b 2.02 b 2.02 b   2.15 ab 1.75 c 
   Kraftfôr (kg TS/dag)   0.00    0.12    0.21    0.13    0.23     0.21  
   Totalt (FEm/dag) 2.37 a   2.24 ab   2.31 ab 1.92 c 2.14 b 1.54 d 
Fôropptak, tidlig laktasjon       
   Surfôr (kg TS/dag)   2.66 ab 2.72 a   2.61 ab 2.39 b   2.63 ab 2.40 b 
   Kraftfôr (kg TS/dag)   0.00    0.27    0.59    0.31     0.65     0.59  
   Totalt (FEm/dag) 2.77 c   3.11 ab 3.31 a 2.44 d  3.00 bc 2.42 d 
Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige (P<0,05). 
 
Surfôropptaket økte i alle forsøksgruppene etter lamming, og det var mindre forskjell mellom 
gruppene sammenlignet med perioden før lamming (Tabell 2). Høyest energiopptak ble 
oppnådd med ”Høstetid 1” med normalt kraftfôrnivå, mens ”Høstetid 2, lavt kraftfôrnivå”, ga 
omtrent samme energiopptak som ”Høstetid 3, normalt kraftfôrnivå”. 
 

 
 
Figur 1. Blodkonsentrasjoner av glukose og frie fettsyrer hos søyene rett før lamming. 

 

 

Tilvekst 

Til tross for store forskjeller i søyenes energiforsyning, ble det ikke observert sikre forskjeller 
i lammas fødselsvekt, tilvekst eller vekt ved beiteslipp (Tabell 3). Søyenes vektendringer både 
før og etter lamming var derimot sterkt påvirket av energiforsyningen, noe som indikerer at 
søyene med utilstrekkelig energiforsyning tærte på holdet for å opprettholde 
mjølkeproduksjonen og dermed tilveksten hos lamma. 
 
 
 
 

jannbr
Typewritten Text
313

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



Tabell 3. Startvekt, sluttvekt og tilvekst i innefôringsperioden hos søyer og lam. 

Høstetid 1 1 1 2 2 3 

Kraftfôrnivå 0 L N L N N 

Antall lam 8 10 11 11 12 11 
Antall lam pr. søye 2,67 2,50 2,75 2,75 3,00 2,75 
Levendevekt, søyer (kg)       
   Forsøksstart    93,0      92,0    101,3     97,7    96,9     98,8 
   2 dgr etter lamming    84,2 b      87,4 b    105,9 a     92,8 b   90,6 b     89,0 b 
Tilvekst, søyer (g/dag)       
   Sein drektighet    516 a      507 a    458 a     251 c    379 b     286 c 
   Tidlig laktasjon  - 120 b        55 a      59 a   - 257 c  - 172bc   - 225 bc 
Levendevekt, lam (kg)       
   Fødsel 5,1 5,2 4,2 4,2 4,5 4,9 
   Forsøksslutt 12,9 13,6 12,0 11,8 11,9 12,1 
Tilvekst, lam (g/d)  273 295 273 260 257 243 
Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige (P<0,05). 
 

Det var ingen sikker forskjell i lammas vårvekt mellom de ulike gruppene, men høstveiinga 
viste signifikant høyere vekt for lamma under søyene på ”Høstetid 1, uten kraftfôr” 
sammenlignet med lamma under ”Høstetid 2, lavt kraftfôrnivå” og ”Høstetid 3, normalt 
kraftfôrnivå” (Tabell 4).  

Tabell 4. Lammas vekt og tilvekst i løpet av beiteperioden.  

 Søyas diett i innefôringsperioden 

Høstetid 1 1 1 2 2 3 

Kraftfôrnivå 0 L N L N N 

Antall lam 7 7 11 7 11 8 
Antall lam pr. søye 2,33 2,33 2,75 2,33 2,82 2,33 
Levendevekt, lam (kg)       
   Vår (25. juni) 26,4 26,8 24,0 22,0 24,5 22,3 
   Høst (25. august)    38,9 a    37,1ab     35,6ab   31,1b    35,7ab    33,0 b 
Tilvekst, lam (g/d)        
   Beiteslipp-vår 277 280 256 223     247 217 
   Vår-høst    205 a     167 ab     184 ab    151 b    184 ab     175 ab 
   Hele beiteperioden    237 a     217 ab     217 ab    181 b    213 ab   194 b 
Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige (P<0,05). 
 

 

Konklusjon 
Forsøket viste at svært tidlig høsta (Høstetid 1) eller tidlig høsta (Høstetid 2) surfôr uten eller 
med lavt kraftfôrnivå ga likt eller høyere energiopptak enn rasjoner basert på en normal andel 
kraftfôr i kombinasjon med surfôr høsta på et seinere utviklingstrinn (Høstetid 3). Høyt 
energiopptak med tidligere høsting ble også gjenspeilet i søyenes energistatus og 
vektendringer. Det ble ikke funnet sikre forskjeller mellom gruppene når det gjaldt 
fødselsvekter eller tilvekst hos lamma i innefôringsperioden. Innenfor den rammen av 
høstetider som ble undersøkt her, har man derfor stor valgfrihet i fôring av søyene bare de får 
tilstrekkelig mengde kraftfôr i forhold til surfôrets høstetid. Ellers viser forsøket at søyer med 
tre lam kan greie seg utmerket på surfôr alene når det er svært tidlig høsta og godt konservert. 
Lammekjøttproduksjonen kan dermed baseres utelukkende på heimeavla gras og 
utmarksressurser i de tilfeller det er ønskelig, og når gårdbrukeren har satt seg godt inn i hva 
som kreves med tanke på fôrkvaliteten. 
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