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Fôring av sau gjennom året
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Norgesfôr har et bredt spekter av kraftfôr til sau. Det ernæringsmessige innholdet i våre 
 blandinger bygger på nyeste forskning, og er derfor under kontinuerlig utvikling. Våre blandinger 
er justert for å være tilpasset grovfôret lokalt i området. Vi legger stor vekt på at kommunikasjonen 
mellom deg som produsent og oss som kraftfôrleverandør skal være effektiv og bidra til at du 
når de målene du har satt for din produksjon.
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Fra innsett til åtte uker før lamming 
Optimalt holdpoeng ved parring er 3- 3,5. Påsettlam skal ha 
det beste høstbeitet eller settes inn på godt grovfôr før resten 
av flokken. For å få til rett fôring er det nødvendig å gruppere 
dyra ved innsett. Er grovfôret av god kvalitet vil voksne søyer 
ofte klare seg uten kraftfôr utover vinteren. Påsettlam kan i 
utgangspunktet få samme kraftfôrmengde som i paringstida, 
0,3 - 0,6 kg/dag og gimrer 0,1 – 0,3 kg kraftfôr. Anbefaler blan-
dingene DRØV Sau Vinter eller ALKA Sau Ultra. Søyer som får 
mindre enn 0,3 kg kraftfôr pr dag må ha tilgang på vitamin- og 
mineraltilskudd. 

Fra åtte uker før lamming til lamming 
Sorter gjerne grovfôret etter kvalitet og spar det beste grov
fôret til den siste tiden før og etter lamming. I dag har vi mulighet 
for å gruppere søyene basert på antall foster og dermed gi dem  
det kraftfôret de har behov for. Vurder holdet på søyene, for hard  
fôring i siste del av drektigheten kan føre til store lam og 
 lammingsvansker. Imidlertid er heller ikke negativ energi balanse  
i siste del av drektigheten heldig, det kan føre til lave fødsels
vekter, økt dødelighet, lite og dårlig utviklet jur, lite råmelk 
og sein start på melkeproduksjonen. Fra åtte til seks uker før 
lamming anbefaler vi fôring med vårt DRØV Sau Melkefôr eller 
ALKA Sau Mjølk, i Tabell 1 vises forslag til kraftfôrmengder.



Antall foster

Uker før lamming

8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 0

DRØV Sau Melkefôr, kg/dag

Åringer 1 0,4 0,4 0,4 0,4

Åringer 2 0,4 0,5 0,6 0,7

Gimrer 1 0,1 0,1 0,2 0,3

Gimrer 2 0,1 0,2 0,4 0,6

Gimrer 3 0,2  0,4 0,6 0,8

Voksne 1 0,0 0,0 0,1 0,2

Voksne 2 0,1 0,2 0,3 0,5

Voksne 3 0,2 0,3 0,5 0,7

Tabell 1. Anbefalt mengder DRØV Sau Melkefôr per dag med middels grovfôr (0,85 FEm/kg tørrstoff)
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Etter lamming og til beiteslipp
Gi gjerne søya energitilskuddet Reviva rett etter lamming (50 g Reviva blandes ut i 2 liter lunket 
vann). Da får søya både tilførsel av væske, energi og kalsium og får en god start på laktasjonen.  
Etter lamming økes kraftfôrmengden til søya til 0,5 kg kraftfôr per lam fordelt på minst to 
fôringer. Opptrappingen etter lamming bør skje med maksimum 100 - 200 g/dag. Åringer samt 
voksne søyer med mer enn to lam bør slippes på eget vårbeite og få tilleggsfôring med kraftfôr. 
Det vil passe med 1/3 til 1/2 av det de fikk inne. Den første tida etter beiteslipp bør søyene også 
få tilgang på grovfôr for å gjøre overgangen mer skånsom. Tilveksten til lammene om våren bør  
være minimum 300 gram per dag. Lammene må ha en tørr liggeplass og tilgang på kraftfôret, 
DRØV Intro. I tillegg må de ha høy, vann og saltstein. Lam som er store når de slippes på  
utmarksbeite vil også gjøre seg best nytte av beitet. Før slipp på utmarksbeite bør sauen gis  
mineralbolusen Tracesure® Sheep & Lamb. Denne bolusen dekker behovet for mikromineraler 
jod, selen og kobolt som er lavt i jordsmonnet i Norge. 

Oppfôring av kopplam og lam på høsten
Lam som ikke får nok melk fra sin egen mor, kan fôres opp på melkeerstatning, kraftfôr, høy og 
beite. Norgesfôr forhandler to ulike melkeerstatninger til lam VitaMilk Lam og Sprayfo Primo, 
Excellent og Lamb 51. Før et lam gis melkeerstatning, bør det få 1,5 - 2 dl råmelk fra sau rett 
etter fødsel og 1 liter det første døgnet (gjelder et lam på 5 kg). Hvis dette ikke er mulig kan det 
gis råmelk fra ku eller som siste løsning Co-Late råmelkserstatning. 

Start med kraftfôret DRØV Intro alt fra lammene er noen få dager gamle. DRØV Intro vil være 
med på å utvikle vomma slik at drøvtyggerfunksjonen kommer tidligere i gang og gir en lettere 
avvenning. Pass da på at automaten ikke går tom, ellers kan de forspise seg når det igjen fylles 
på nytt fôr. Når lammene er ca. 3 måneder kan det byttes til kraftfôret DRØV Lam. 

Etter beitesesongen har mange lam behov for ekstra fôring hjemme for å oppnå akseptable 
slaktevekter. DRØV Lam er et godt egnet kraftfôr til dette formålet. 
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DRØV Intro 
Smakelig kraftfôrblanding til lam (0-3 mnd) 
med levende gjær. Tilsatt buffer, probiotika, 
mineralkilder og aroma som stimulerer 
til høyt fôropptak og tilvekst. Inneholder 
råvarer og mikroingredienser som virker 
unikt sammen for optimal vomutvikling og 
god helse. Naturlig vitamin E og organisk 
selen gir god tilførsel av antioksidanter. 
Lavt innhold av kobber. 

DRØV Sau Mjølkefôr  
- NÅ med naturlig E-vitamin
Svært protein- og energirik blanding som 
brukes fra åtte uker før lamming til beite-
slipp. God melkeproduksjon hos søya er en 
betingelse for høy lammetilvekst om våren. 
DRØV Sau Mjølkefôr er spesialtilpasset 
den ekstreme fysiologiske tilstanden søya 
er i rett før og etter lamming. Blandingen 
inneholder organisk selen og et ekstra 
høyt innhold av vitamin E slik at søya får en 
svært god tilførsel av antioksidanter som 
overføres til lamma gjennom melka. Nå også 
tilsatt naturlig E- vitamin som har høyere 
biotilgjengelighet og overføres lettere til 
lammet. Blandingen inneholder antioksi-
danter som er spesialtilpasset drøvtyggere 
som tilsvarer 70 IE vitamin E. Inneholder 
vombeskyttende og varmestabile B-vitaminer 
(B5, B6, B7, B9, B12) designet for å møte 
krav til moderne drift og høy produksjon. 
Etter lamming trappes mengden opp med 
100 g/dag opp til 0,5 kg/lam, dvs. 1 kg til 
søyer med to lam og 1,5 kg til søyer med 
tre lam. Sesongvare, produseres kun fra 
februar til juni.

DRØV Sau Vinter 
Kraftfôrblanding tilpasset tida fra innsett til 
åtte uker før lamming. 
Til åringer anbefales 0,3–0,6 kg/dag, 
 avhengig av grovfôrkvaliteten. Voksne søyer 
behøver som regel lite kraftfôr (0–0,3 kg/dag) 
avhengig av grovfôrkvaliteten. Inneholder 
organisk selen for økt selenoverføring til 
melk og større selenlager i dyret. Søyer 
som får mindre enn 0,3 kg/dag må få 
ekstra tilskudd av vitaminer og mineraler. 
Sesongvare, produseres kun fra august til 
januar.

DRØV Lam 
Fiberrik kraftfôrblanding til oppfôring av lam.
DRØV Lam er et spesialfôr til lam som tren-
ger tilleggsfôring for å bli slaktemodne om 
høsten og til oppfôring av kopplam. DRØV 
Lam inneholder utvalgte råvarer for god 
vomfunksjon. Inneholder organisk selen 
for større selenlager i dyret. Vitamin- og 
mineralinnholdet er tilpasset lam i vekst, 
og komponert for å redusere risiko for 
urinstein. Dersom blandingen skal gis etter 
appetitt, må mengdene økes gradvis ved 
tilvenning (2–3 uker), og dyra bør vaksineres 
mot pulpanyre. Det forutsettes fri tilgang 
på godt grovfôr og vann. 

Vi produserer også fiber- og roeblandinger til drøvtyggere. 
Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôr bedrift for mer informasjon.

Våre kraftfôrblandinger til sau
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*Produseres kun ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

Lokale blandinger - Sterkt fokus på norske råvarer
Norgesfôr har sterkt fokus på norske og kortreiste råvarer. Vi har derfor ALKA kraftfôr med over 
90 % norske råvarer. Vi har også kraftfôr fri for soya og palmeprodukter, basert på råvarer som 
kan dyrkes i norsk klima i N-serien.

DRØV Sau Appetitt*
Fiberrik blanding som brukes fra åtte uker 
før lamming til beiteslipp. God melke
produksjon hos søya er en betingelse for høy 
lammetilvekst om våren. DRØV Sau Appetitt 
er tilpasset appetittfôring av søyer etter 
lamming. Inneholder buffer og levende gjær 
(Saccharomyces cerevisiae CNCM I1077, 
varmestabil) for økt fôrutnyttelse og godt 
vommiljø. Tilsatt naturlig E vitamin som 
har høyere biotilgjengelighet og overføres 
lettere til lammet. Blandingen inneholder 
organisk selen og et ekstra høyt innhold 
av vitamin E slik at søya får en svært god 
tilførsel av antioksidanter som overføres til 
lamma gjennom melka. Blandingen inne
holder antioksidanter som er spesialtilpasset 
drøvtyggere som tilsvarer 40 IE vitamin E. 
Inneholder vombeskyttende og varmestabile 
Bvitaminer (B5, B6, B7, B9, B12) designet 
for å møte krav til moderne drift og høy 
  produksjon. Blandingen kan brukes med  
restriktiv fôring før lamming og til appe
tittfôring etter lamming både inn og ute 
på beite. Sesongvare, produseres kun fra 
februar til juni.

DRØV Lam Balanse* 
En fiberrik blanding som brukes til lam som 
trenger tilleggsfôring for å bli slakte modne 
om høsten og til oppfôring av kopplam. 
Tilsatt levende gjær (Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077, varmestabil) og 
ekstra buffer for tidlig utvikling av vom, 
god vomfunksjon og god fôrutnyttelse. 
Vitamin- og mineralinnhold tilpasset dyr 
med høy tilvekst. Inneholder organisk selen 
for økt selenstatus i dyret. Kan fôres etter 
appetitt, men mengdene må økes gradvis 
ved tilvenning (2-3 uker), og dyrene må 
vaksineres mot pulpanyre. Dersom lammene 
settes rett på appetittfôring fra et dårlig 
beite kan dette føre til kraftfôrforgiftning 
og/eller pulpanyre med døden til følge. Det 
må også gis fri tilgang på godt grovfôr og 
friskt vann i hele  perioden. 

DRØV Lam N*
DRØV Lam N er basert på norske lokale 
råvarer, helt uten soya- og palmeprodukter. 
Fiberrik kraftfôrblanding til oppfôring av 
lam. DRØV Lam N er et spesialfôr til lam 
som trenger tilleggsfôring for å bli slakte
modne om høsten og til oppfôring av kopp-
lam. DRØV Lam N inneholder utvalgte  
råvarer for god vomfunksjon. Tilsatt 
varme stabil levende gjær (Saccharomyces 
 cerevisiae CNCM I1077 Levucell®) for 
stabil pH i vom og økt utnytting av fiber i 
grovfôret. Kan tildeles i samme mengde 
som Drøv Lam. Produseres hos Vestfold-
møllene.

NYHET NYHET
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*Produseres kun ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

DRØV Sau Vår* 
- NÅ med naturlig E-vitamin
Protein- og energirik blanding som brukes 
fra åtte uker før lamming til beiteslipp. 
Tilsatt levende gjær (Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077, varmestabil) for 
stabil pH i vom og økt utnytting av fiber 
i grovfôret. Samme innhold av organisk 
selen, antioksidanter, vombeskyttende 
B-vitaminer og et ekstra høyt innhold av vi-
tamin E som i DRØV Sau Mjølkefôr for god 
råmelkskvalitet og livskraftige lam. Nå også 
tilsatt naturlig E- vitamin som har høyere 
biotilgjengelighet og overføres lettere til 
lammet. Kan tildeles i samme mengde som 
DRØV Sau Mjølkefôr. Produseres hos Orkla 
Kornsilo og Mølne SA.

ALKA Sau Ultra*
ALKA Ultra Sau er et fullverdig kraftfôr som 
består av over 90 % norske korn råvarer, 
selges som pellets med grov struktur. ALKA 
Sau Ultra inneholder alkalisert bygg som 
bidrar til å heve pH og øke innholdet av 
råprotein i kraftfôret og gir dermed mulighet 
for å øke bruken av norsk korn i fôrrasjonen.  
Fôret har vist å gi dyrene en fastere 
 avføring, som gir renere rister og mindre 
forbruk av strø. Testresultatene våre er 
positive, og viser at dyrene bruker lengre 
tid på å spise. Det gir økt spytt produksjon 
og bedre bufferkapasitet i vom. Tilsatt 
vitaminer og mineraler, men uten kobber. 
Inneholder organisk selen for økt selen
overføring til melk og større selen lager i 
dyret. Inneholder ikke protein nitrogen 
(NPN), må kun gis til dyr med utviklet 
drøvtyggerfunksjon. Gradvis tilvenning er 
viktig. Kan brukes som fra innsett og til  
åtte uker før lamming og til oppfôring av 
lam på høsten.

ALKA Sau Mjølk*  
- NÅ med naturlig E-vitamin
Protein- og energirik blanding som brukes 
fra åtte uker før lamming til beiteslipp. 
Inneholder minimum 70 % norske råvarer. 
ALKA Sau Mjølk inneholder alkalisk korn 
som bidrar til å opprettholde en god vom-
funksjon. Tilbakemeldingene er tørr møkk 
og et godt innemiljø, egner seg derfor 
særdeles godt til sau i tallefjøs. Samme 
innhold av organisk selen, antioksidanter, 
vombeskyttende B-vitaminer og et ekstra 
høyt innhold av vitamin E som i DRØV Sau 
Mjølkefôr for god råmelkskvalitet og livs-
kraftige lam. Nå også tilsatt naturlig   
E-vitamin som har høyere biotilgjengelighet 
og overføres lettere til lammet. Kan tildeles 
i samme mengde som DRØV Sau Mjølkefôr. 
Sesongvare, produseres kun fra februar til 
juni.
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Organisk selen
Våre kraftfôrblandinger til drøvtyggere 
inneholder organisk selen for økt selentil-
førsel og større selenlager i dyret. Organisk 
selen overføres bedre til melka enn uorga-
nisk. Nyfødte dyr blir derfor bedre rustet 
mot selenmangel ved bruk av organisk 
selen til mordyret. Nok selen er viktig for 
god antioksidantstatus!

TILSKUDDSFÔRET 
ATTÅT Levende Gjær  
TIL STORFE OG SMÅFE
Norgesfôr har i flere år tilsatt varmestabil 
levende gjær, Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1077- Levucell®, i sitt kraftfôr til 
geiter, melkekyr og i kraftfôr til kalv og stor-
fe i vekst med svært gode resultater. ATTÅT 
Levende Gjær er et tilskuddsfôr som kan 
benyttes til dyregrupper som ikke får gjær 
i kraftfôret eller til dyr som får lite kraftfôr. 
Levende gjær gir mer stabil pH i vom og en 
bedre utnyttelse av grovfôret ved at fiber-
fordøyeligheten øker. ATTÅT Levende Gjær 
kan også benyttes til lam og søyer. Den 
levende gjæren trenger tid på å etablere 
seg i vomma, begynn derfor tildeling med 
levende gjær i god tid før lamming.

Anbefalt mengde: 15 g/dag til lam og  
20 g/dag til søyer.
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Tilskuddsfôr med vitaminer og mineraler til SAU
Vitaminer og mineraler tilsettes i kraftfôret og vil dekke dyrets behov. Tilskudd av vitaminer og 
mineraler er imidlertid nødvendig når dyra får mindre enn 0,3 kg kraftfôr. Tilskudd av vitaminer  
og mineraler kan både tildeles som pulver, mineralstein eller bøtte og som mineralbolus 
 avhengig av hva som er mest praktisk i egen besetning.  

Norgesfôr forhandler også andre tilskuddsfôr slik som VitaMineral® Mg-rik Sau,  
VitaMineral® Mineralstein og Sweetlicks Sheep og saltstein som Slikkestein KNZ Basic 100 og 
Slikkestein SP Red Block med kobber og jern.

Type Bruksområde
ATTÅT Steingod  
– NYHET TIL SAU

ATTÅT Steingod TIL SAU er en firkantet vitamin- og mineralstein på 
20x20x20 cm som dekker vitamin- og mineralbehovet til alle typer 
sau. En blokk på 15 kg holder til 50 sauer i 10 dager. Et spesielt høyt 
 innhold av mikromineralene jod, selen og kobolt som ofte kan være 
lavt i jordsmonnet i Norge. Inneholder organisk selen for økt selen-
tilførsel og større selenlager i dyret.  
Anbefalt mengde: 20 - 30 g/dag eller etter appetitt

VitaMineral® Normal Sau Et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir sau i  
innefôringsperioden et grunnleggende tilskudd av makromineraler, 
mikromineraler og vitaminer. Inneholder ikke kobber.
Anbefalt mengde: 20 - 40 g/dag eller etter appetitt

VitaMineral® Drektig Sau Et tilskuddsfôr tilpasset drektige søyer i siste del av drektigheten (6 til 
8 uker før lamming) og den første tiden etter lamming. Inneholder alle 
vitaminer, makro- og mikromineraler som søya trenger under drektighet 
og i melkeperioden. Tilskuddsfôret har et høyt innhold av E-vitamin 
og inneholder organisk selen, for å unngå lammingsvansker, god 
 råmelkskvalitet og livskraftige lam. Inneholder ikke kobber.
Anbefalt mengde: 20 - 40 g/dag eller etter appetitt

Sweetlicks Easy Mag  
Cattle/Sheep

Velsmakende mineralbøtte til kyr og søyer på beite. Høyt innhold av 
magnesium for å forebygge graskrampe og melkefeber. Godt egnet på 
beite. Inneholder ikke kobber og vitamin A, D og E. En bøtte holder til 
50 søyer i 13,5 dager.
Anbefalt mengde: 30 g/dag

Provital Evita 10 E-vitamintilskudd med luserne og tangmel for god smakelighet.  
Tilsatt selen og biotin. Styrker immunforsvaret og bedrer fruktbarhet. 
Anbefalt ved gammelt grovfôr eller grovfôr av dårlig kvalitet, da dette 
inneholder lite E-vitamin.
Anbefalt mengde: 10 - 20 g/dag til søyer og 5 - 10 g/dag til lam

Tracesure® Sheep & Lamb
Mineralbolus

Dekker behovet dyra har for selen, jod og kobolt i 6 måneder.
Kapslene løses gradvis opp og frigir mikromineralene i løst form som 
er lett tilgjengelig for opptak i dyra.  
Det kan f.eks. være aktuelt å gi bolus til påsettlam og voksne søyer før 
parring for å gi tilførsel i innefôringsperioden, og til dyr rett før beite-
slipp. Lam må ha utviklet vom (ca. 2 mnd) for å gis bolus. 

Slikkestein KNZ SHEEP Slikkesteinen er tilpasset sau og inneholder magnesium,  
sink, jod, jern og selen i tillegg til salt, men er uten kobber.  
Dekker behovet for salt. 
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Norgesfôr AS
Torggata 10, Mailboxes Etc 367, 0028 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no, 
www.norgesfor.no Følg oss på Facebook!

/ Norgesfor AS

BESTILL 
DIREKTE HOS 
DIN LOKALE 

MØLLE

for degnorgesfor.no

  VÅ R E  M E D L E M S B E D R I F T E R :

Dalebakken Mølle OPPHAUG 72 51 30 90

Hundseth Mølle NAMDALSEID 74 22 71 70

Hurum Mølle KLOKKARSTUA 32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle MYSEN 69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne FANNREM 72 48 75 50

Ottadalen Mølle LOM 61 21 18 20

Ringerikes Kornsilo HØNEFOSS 32 18 10 00

Røv Mølle VINDØLA 71 65 86 60

Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00

Vestfoldmøllene ANDEBU 47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle VINSTRA 61 29 01 20


