
Den langvarige tørken i Sør-Norge har ført til avlingssvikt og 
grovfôrmangel. Løsningen kan være å redusere surfôrandelen, fôre 
med halm, supplere med kraftfôr høyt på fiber eller fôre med ekstra 
kraftfôr. Drøvtyggeren trenger grovfôr som strukturfôr for at 
vomma skal fungere normalt, men det er mulig å redusere 
grovfôrmengden mye og likevel opprettholde god produksjon og 
helse hos dyra. 

• Fra innsett og fram til 1-2 mnd. før lamming kan man spare grovfôr.
• Sauen trenger minimum 50 % grovfôr i rasjonen.
• Søyer i denne perioden kan fôres på behandlet halm og kraftfôr.
• Surfôret bør derfor prioriteres til tida rundt lamming.
• Lam som skal fôres opp til slakt kan få behandlet halm som eneste grovfôr og 

kraftfôr.
• Sauen er god til å selektere. Et tips, er å gi halm på dagtid (da spiser sauen mest) 

og gi surfôr på kvelden når det er mørkt.
• Husk å fordele både kraftfôr og surfôr jevnt utover døgnet.
• Ekstra viktig å følge opp atferd (urolighet) og avføring hos dyra ved 

grovfôrmangel.
• Ta grovfôrprøver og lag et fôrregnskap fram til beiteslipp neste år 

Alle våre kraftfôr som er tilpasset situasjoner med lite grovfôr inneholder mye 
fordøyelig fiber, bufferstoffer og råvarer som fremmer et godt vommiljø på høye 
kraftfôrmengder.  

Vår NYHET, Drøv Grovfôrdrøyer er en spesialblanding som er velegnet å bruke i 
situasjoner der det er knapphet på grovfôr. Drøv Grovfôrdrøyer og Drøv Roeblanding 
er uten tilsatt vitaminer og mineraler og tilskuddsfôr med vitaminer og mineraler må 
derfor gis i tillegg. Der man ønsker «alt-i-ett» anbefales kraftfôret Drøv Lam til sau i 
alle aldere, denne er tilsatt vitaminer og mineraler. Til oppfôring av lam anbefales 
Drøv Lam, kraftfôret kan fôres etter appetitt med gradvis tilvenning over 2 uker. 

Se ulike eksempler på fôrplaner på baksiden...... 
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Hvordan fôre ved lite grovfôr til sau ?

Alltid der for deg



Fôrplan til sau

Fôrplanen er delt opp i to faser, fra innsett og fram til høgdrektighet og fra 
høgdrektighet og fram til lamming. Høgdrektighetsperioden er de siste 6-8 ukene før 
lamming. Fôrplanen tar utgangspunkt i et vedlikeholdsbehov for ei voksen søye på 
0,95 FEm/dag, og for påsett på 1,04 FEm/dag. Surfôret er av middels kvalitet, 0,85 
FEm/kg TS og 30 % TS og NH3 halmen med 86 % TS og 0,6 FEm/kg TS. 

Eksempel fôrplan sau ved lite grovfôr: 

Fra innsett og fram til høgdrektighet 
Voksen søye 

NH3 halm og Drøv Lam 
(Drøv Sau Vinter kan 

også brukes) 

0,9 kg NH3halm 
0,5-1 kg kraftfôr 
avhengig av hold 

50% middels surfôr,  
Drøv Lam og/eller  

Drøv Grovfôrdrøyer, 
Vitamin/mineraltilskudd 

2,3 kg surfôr 

0,4-0,8 kg kraftfôr 
avhengig av hold 

Påsett 
NH3-halm og Drøv Lam 
(Drøv Sau Vinter kan 

også brukes) 

0,5 kg NH3 halm 

0,9 kg kraftfôr 
50 % surfôr, Drøv Lam 

og/eller Drøv 
Grovfôrdrøyer, 

Vitamin/mineraltilskudd 

1,2 kg surfôr 

0,8 kg kraftfôr 

Fra høgdrektighet og til lamming 
Søye/påsett 

Appetittfôring surfôr og 
Drøv Sau Melkefôr, 

Vitamin/mineraltilskudd 

4,7 kg surfôr 

0,1-0,8 kg kraftfôr 

Fôrplanene er laget ut fra Finn Avdem (Nortura) sitt fôrplanleggingsverktøy. 

Ønsker du en optimal fôrplan tilpasset din besetning, ta grovfôrprøver og kontakt en 
av våre fôringsrådgivere så skreddersyr vi en plan for deg. 

Alltid der for deg

Oversikt og kontaktinfo til våre bedrifter  og rådgivere finner du på 
www.norgesfor.no
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