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Valg av kraftfôr
for høg mjølkeytelse og god tilvekst
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3 nye  kraftfôr: 
FORMEL Sau  Ekstra 
FORMEL Sau Intensiv 
FORMEL Lam Vår

Økt E-vitamin-
mengde i 
kraftfôret
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Felleskjøpet lanserer nytt og forbedret kraftfôrsortiment til sau og lam.

Vi lytter til markedet
Produksjonen av lammekjøtt med 
topp kvalitet er i vinden. Forbrukerne 
i Norge har virkelig fått opp øynene 
for norsk lam og salget når stadig nye 
høyder. Bak dette ligger det mye hardt 
arbeid fra mange dyktige saueholdere 
rundt omkring i landet. De stiller krav 
til seg selv, til produksjonen på dyra 
sine, og til produktene de kjøper inn 
fra sin kraftfôrleverandør. 

Fruktbart samarbeid
Vi i Felleskjøpet arbeider også hardt 
hver dag for å utvikle oss i takt med 
de kravene som stilles i markedet. 
Med stadig større lammetall og økte 
krav til tilvekst på lamma, må også 
 produktene våre videreutvikles og 
tilpasses kravene i markedet. Derfor 
lanserer vi nå et enda bedre og mer 
komplett kraftfôrsortiment til sau. 

Vi lytter til de signalene som 
kommer fra dere lamme produsenter 
og vi  håper selvsagt du blir fornøyd 
med våre nye  produkter. Vi ser fram til 
et langt og fruktbart samarbeid med 
deg! 

Vår ambisjon er at vi sammen skal 
finne løsninger som gjør at du når dine 
mål på ditt bruk.  

Vi vet fra tidligere at god E-vitamin-
dekning til søyene er viktig for å 
sikre god immunstatus. Det som nå 
er nytt er at god E-vitamindekning 
i  høgdrektigheten, utover det som 
tidligere har vært  benyttet som norm, 
også rapporteres å gi mer livskraftige 
og vitale lam. Dette er interessante 
nyheter når vi vet at  lammetapet er 
høgt i mange  besetninger. Innholdet 

av E-vitamin varierer mye i grovfôret. 
Ferskt  beitegras er rikt på E- vitamin, 
men fortørking,  konservering og 
 lagring reduserer innholdet av vitamin 
E.

Med bakgrunn i rapportene fra 
 Storbritannia og USA vedrørende mer 
vitale og livskraftige lam, øker vi nå 
 E-vitamininnholdet kraftig i FORMEL 

Sau og FORMEL Sau Ekstra. 

Kan dette bidra til å redusere tapet av 
lam, gir dette ekstra inntekter for deg 
som lammeprodusent.

God dekning av E-vitamin viktig for 
 helsa til søya og lamma
God E-vitamintilførsel rapporteres å gi mer vitale og livskraftige lam med bedre tilvekst på våren.

Foto: Ingrid Strømstad, FKA
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Kraftfôrsortimentet til sau og lam
Kraftfôrtype Innhold Bruksområde

FORMEL Sau Ekstra
Energi 1,03-1,04 FEm/kg
AAT på minimum 130 gram/FEm
PBV på ca 0 gram/FEm

Vårt toppkraftfôr til sau fra februar til  beiteslipp. Har 
et høgt protein (AAT)- og  energiinnhold. Anbefales i 
besetninger med høge lammetall, og der en har høge 
krav til lammetilveksten på våren. Passer sammen 
med de fl este typer grovfôr. 

FORMEL Sau

Energi 0,95-0,96 FEm/kg
AAT på 120 gram/FEm fra ca 1. 
februar-ca 1.august

AAT på ca 110 gram/FEm fra 
ca.1.august-1. februar
PBV på ca 0 gram/FEm

Kraftfôr til bruk for søyer og livlam fra innsett på 
 høsten til beiteslipp. Kan også gis til  slaktelam opp til 
1 kg per lam/dag. 
Har et moderat AAT-innhold på høsten og fram til ca 
1. februar. AAT-innholdet økes fra ca 1. februar til 120 
gram per FEm. Passer sammen med de fl este typer 
 grovfôr. Vil  stimulere til god mjølkeproduksjon.

FORMEL Sau Intensiv
Energi ca 0,82 FEm/kg
AAT på ca 113 gram/FEm
PBV på ca +5 gram/FEm

Spesialblanding med svært høgt fi berinnhold. For 
intensiv fôring med kraftfôr til søyene etter lamming. 
Også velegnet til høstlam på intensiv oppfôring.

FORMEL Lam Vår
Energi ca 0,92 FEm/kg
AAT på ca 115 gram/FEm
PBV på ca +5 gram/FEm

Til lam fra fødsel og fram til ca 1. august. Har et høgt 
AAT-innhold og god smakelighet. Egner seg godt til 
 kopplam/grillam eller til lam på  støttefôring mens de 
går sammen med mora og dier.

FORMEL Lam Høst
Energi på ca 0,88 FEm/kg
AAT på ca 110 gram/FEm
PBV på ca 0 gram/FEm

Til oppfôring av ikke-slaktemodne lam på beite eller 
 intensiv oppfôring innomhus. Har et mineralinnhold 
som forebygger urinstein. Har et høgt innhold av fi ber. 
Dersom man likevel opplever at lamma har for løs 
mage, anbefales FORMEL Sau Intensiv, som har et 
enda  høgere fi berinnhold.
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God økonomi i   kopplam-
produksjonen er avhengig av tidlig 
 avvenning med mjølkeerstatning,  tidlig 
utvikling av  drøvtyggerfunksjonen og 
godt grovfôr eller godt beite. 

Økt lønnsomhet i 
 kopplamproduksjonen 
Ved hjelp av strategifôring med 
mjølk, rett tilvenning og tidlig opptak 
av kraftfôr er det mulig å avvenne 
 kopplam  allerede fra ca. 4 ukers 
alder. Dette vil øke lønnsomheten i 
 kopplamproduksjonen.

Strategi for avvenning 
ved ca. 4 ukers alder
1. døgnet: Råmjølk - minst 2 dl innen 
6 timer og 2 dl per kg levendevekt det 
første døgnet. Dette beskytter mot 
infeksjoner og  kuldesjokk.

Uke 1 og 2: Fri tilgang på Pluss 
 Pontus, FORMEL Mysli Start og høy.

Uke 3: 0,5 liter Pluss Pontus to 

ganger daglig, fri tilgang på  FORMEL 
Mysli Start og høy. Pass på at alle 
lamma i bingen har tilgang til smokk 
samtidig. 

Gi aldri lamma mer enn 0,5  liter 
Pluss Pontus om gangen ved 
 porsjonsfôring. Tilgangen til 
 mjølkeautomaten  fjernes mellom 
fôringene. 

Uke 4: 0,5 liter Pluss Pontus en gang 
per dag, fri tilgang på  FORMEL Mysli 
Start og høy.

Ved 4 ukers alder: Stopp fôring med 
Pluss Pontus. Lamma som avvennes 
bør være minst 10 kg og ta minst  
100 g kraftfôr per dag.

Uke 5 og 6: Fri tilgang FORMEL Mysli 
Start og godt grovfôr eller beite.

Fra uke 7: FORMEL Lam Vår  sammen 
med godt grovfôr eller beite.  FORMEL 
Lam Vår kan gis i fri tilgang eller 

 avpasses etter beitekvaliteten og 
planlagt  slaktetidspunkt.

Lamma skal ha fri tilgang på vann fra 
fødsel. I stedet for FORMEL Mysli 
Start kan også FORMEL Lam Vår 
benyttes.

Hvis søya har flere enn to lam, anbefales det å ta bort overskuddslamma. Det anbefales at de to 
lamma som er mest lik i størrelse blir igjen hos mora. Det anbefales å ta ut lam til kopplam så tidlig 
som mulig etter fødsel.

Pluss Pontus - mjølkeerstatning til 
lam, med høgt energiinnhold og god 
 smakelighet.

Oppfôring av kopplam
Foto: Petter Nyeng, FKA
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FORMEL Lam Vår sikrer god 
 proteinforsyning til rask vekst på 
lamma, og har et høgt fi berinnhold slik 
at lamma tåler kraftfôret i fri tilgang.

Startfôr til lam
Dette kraftfôret er tilpassa spesielt 
til unge drøvtyggere og passer godt 
som startfôr til lam. Dette kan være 
 kopplam/grillam som fôres opp med 
mjølk eller lam som får støttefôring 
med kraftfôr (creepfeeding), samtidig 
som de går med mora og dier. 

FORMEL Lam Vår har egenskaper 
og et næringsinnhold som gir  tidlig 
 utvikling av drøvtyggerfunksjonen. 
Kraftfôret har høgt innhold av sukker, 
 nedbrytbart fi ber og stivelse, som er 
de viktigste næringsstoffene i utvikling 
av vomma.

Tidlig avvenning
Kopplam bør av økonomiske  årsaker 
ikke ha for lang mjølkeperiode. Ved 
å få lamma til å ete kraftfôr tidlig 
kan de avvennes etter 4-5 uker på 

 mjølkeerstatning (Pluss Pontus). En 
tommelfi ngerregel er at lamma bør ete 
minimum 100 gram, helst ca 150 gram 
med kraftfor per dag ved  avvenninga. 
Dette krever et  smakelig kraftfôr 
som  FORMEL Lam Vår. Lamma bør 
 samtidig ha fri tilgang på vann og høy/
godt grovfôr i denne perioden.

Fôring av vårlam
FORMEL Lam Vår er et  spesialutviklet kraftfôr til støttefôring og intensiv framfôring av lam.

Foto: Ingrid
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Kopplam på raigrasbeite uten kraftfôr
Når kopplamma er avvent fra 
mjølk, har raigrasbeite gitt 
svært gode  tilvekstresultater. Et 
 samarbeidsprosjekt mellom Nortura 
og  Felleskjøpet (m.fl .), viste at lam på 
raigrasbeite fra 7 ukers alder til  slakting 

uten kraftfôr, ga god økonomi. I 
 gjennomsnitt på de fem testbrukene ga 
raigrasbeite kr 223,- mer i  overskudd 
sammenlignet med lam som fi kk 
raigras og kraftfôr. Fôringa var lik for 
begge gruppene fram til 7 ukers alder. 
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Større lammetall der mange søyer 
har tvilling, trilling og firlingfostre 
krever enda større fokus på fôring i 
 høgdrektigheten. Flere fostre krever 
både mer energi og protein. Målet er å 
ha søyer som er i godt hold ved lam-
ming, slik at de kan mobilisere noe fra 

kroppsreservene, og dermed sikre en 
god mjølkeproduksjon etter lamminga. 
FORMEL Sau Ekstra vil passe  spesielt 
godt i besetninger som har høge 
lammetall for å sikre god energi,- og 
proteindekning i denne kritiske fasen. 
I tillegg vil FORMEL Ekstra som blir 

gitt etter anbefalte mengder, gi svært 
god  mjølkeproduksjon. Dette vet vi er 
 avgjørende for god tilvekst på lamma. 
God  tilvekst på lamma om våren vet 
vi også gir  positivt utslag på tilveksten 
videre utover sommeren som igjen 
gir flere slaktemodne lam hjem fra 
 sommerbeitene. 

FORMEL Sau Ekstra vil også gi gode 
fôrrasjoner der en har middels til lågt 
energiinnhold i grovfôret både før og 
etter lamming.

Figur 1 viser  hvordan energi innholdet 
hos ei  trillingsøye  utvikler seg fram 
mot lamming.  Figuren viser behovet 
fram til en uke før lamming.  Samtidig 
som  energibehovene øker kraftig vil 
 grovfôropptaket reduseres på grunn 
av fostrene. Det er derfor viktig å ha 
en god plan for kraftfôropptrapping 
slik at en unngår tynne søyer til lam-
minga. På neste side finner du også 
en fôrplan siste ukene mot lamming.  

FORMEL Sau Ekstra 
- til besetninger med høge lammetall
Antall fostre hos norsk sau har hatt en kraftig utvikling de siste 10-15 åra.

Intensiv oppfôring innomhus er 
en effektiv måte å få lamma raskt 
opp i vekt. Lam som er under 35-
36 kg ved sanking, vil en ofte ha 
 problemer med å få slaktemodne 
på  høstbeite. Ved å sette lamma inn 
umiddelbart etter sanking, utnyt-
ter en  fjøskapasiteten før de voksne 
dyra skal inn for  vinteren. Kraftfôret 
må gradvis  tilvennes lamma og de 
må ha  rikelig tilgang på grovfôr og 
vann. På fri tilgang med FORMEL 
Lam Høst kan en forvente 10-12 kg 
i tilvekst på en måned. Lamma må 
alltid ha tilgang på kraftfôr når de 
først er vendt på  appetittfôring. Det 

anbefales å klippe lam som skal være 
ca 4 uker  innomhus. Det er viktig å 
følge opp fôropptak og tilvekst hver 
uke/14. dag. Grovfôret som lamma 
får må være smakelig og inneholde 
en del fiber, slik at vomma fungerer 
best  mulig. Det anbefales også å skille 
værlam og søyelam under oppfôring. 

FORMEL Lam Høst anbefales til 
intensiv oppfôring, men FORMEL Sau 
Intensiv kan også benyttes.

Intensiv oppfôring av ikke-slaktemodne lam innomhus

Figur 1. Energibehovet til trillingsøyer stiger sterkt  siste ukene før lamming.

Uker før lamming

Fô
re

nh
et

er
 p

er
 d

ag



7

Fôringsanbefalinger for søyer før lamming

Dyregruppe
6-5 uker før 

lamming
4-3 uker før 

lamming
Gradvis opptrapping til dette  fôrnivået på 

 lammingstidspunktet

80 kg søye 2 fostre 0,3 kg 0,5 kg 0,7 kg

80 kg søye 3 fostre 0,3 kg 0,7 kg 0,9 kg

Gimrer 2 fostre 0,3 kg 0,6 kg 0,8 kg

Gimrer 3 fostre 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg

Livlam 1 foster 0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg

Livlam 2 fostre 0,5 kg 0,5 kg 0,7 kg

Gi maksimalt 0,3 kg ved hver tildeling. Ved kraftfôrmengder over 0,9 kg bør dette tildeles tre til fem ganger i døgnet 
avhengig av totalmengde

Tips ved fôring i fellesbinge
• Ved appetittfôring må søya tilvennes fri tilgang etter lamming og slippes i fellesbinge etter 2-3 dager
• Sauene skal fôres etter norm før lamminga
• Det må alltid være kraftfôr i  automaten
• Søyene må ha tilgang på godt og smakelig grovfôr med godt  fiberinnhold og rent, friskt vann

Intensiv fôring etter lamming med FORMEL Sau Intensiv
Det er ikke alltid lett med individuell normfôring av søyer i fellesbinger. 

Strukturendringer skjer også i  saueholdet, flokkene blir 
større og kravet til arbeidsinnsats øker. Da er det ikke lett 
med individuell  fôring i store fellesbinger.  Enkeltindivid vil 
presse bort de søyene som kanskje  trenger mest fôr. 

Appetittfôring anbefales
For å forenkle tildelinga av kraftfôr, kan appetittfôring med 
kraftfôr av søyene i tida etter lamming være løsningen. Det 
passer kanskje best til søyer som går med flere enn to lam.

Fôrtabellen nedenfor viser anbefalte mengder med kraftfôr i  høgdrektigheten. Forutsetningene er 
middels godt grovfôr med god smakelighet.

Etter lamming anbefales ca 0,5 kg kraftfôr pr lam som søya går med. Dette bør fordeles flere ganger 
per døgn (maks 0,3 kg per tildeling).
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Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
Sentralbord 03567
Kraftfôrbestilling 481 69 110
www.fknr.no

Felleskjøpet Rogaland Agder
Telefon 51 88 70 00
Gratis ordretelefon 800 30 640
www.fkra.no

Felleskjøpet Agri SA     
Sentralbord 03520 
Kundetjenesten 800 800 99     
www.felleskjopet.no

Pluss Multitilskudd 
Sau 

Pluss Multitilskudd 
Sau Appetitt 

Pluss VM-blokk 
til sau Pluss E-konsentrat Pluss Saltslikke-

stein Hvit

• Pelletert tilskuddsfôr
• Ikke tilsatt kopper
• God smakelighet
• Bør alltid gis når dyra 
får mindre enn 0,3-0,4 kg 
 kraftfôr per dag

• Pulver
• Ikke tilsatt kopper
• Tilpasset fri tilgang
• Anbefales gitt i 
 Microfeeder- fôrings-
automat til sau
• Bør alltid gis når dyra 
får mindre enn 0,3-0,4 kg 
kraftfôr per dag

• Mineral- og 
 vitaminstein i bøtte
• Ikke tilsatt kopper
• Tilpasset fri tilgang
• Bør alltid gis når 
dyra får mindre enn 
0,3-0,4 kg kraftfôr 
per dag

• Virker positivt på 
 immunforsvaret
• Inneholder 15 000 mg 
E-vit/kg
• Spesielt aktuelt siste 
6-8 uker før lamming
• Aktuell mengde: 10-30 
gram/søye/dag

• Ikke tilstatt kopper
• Anbefales til sau 
der det er fare for 
 kopperforgiftning
• Kan også brukes til 
storfe, geit, hest og 
ville drøvtyggere

Pluss Energibalanse Tørr Pluss Saltbalanse og 
Pluss Diakur Pluss Pontus Pluss E-vitamin med 

Selen og Biotin

• Diettfôr til forebygging av ketose 
før og etter lamming
• Høgt energiinnhold
• Anbefales gitt sammen med  
   kraftfôret
• For søyer som er utsatt for ketose 
anbefales å gi 50 gram to ganger 
daglig fra ca. 2-4 uker før lamming 
til tre uker etter lamming

• Diettfôr - forebygger
og behandler 
 fordøyelsesforstyrrelser hos 
lam
• Brukes i perioder med, 
eller ved  rekonvalesens fra 
diaré

• Mjølkeerstatning til lam og kje 
• Velprøvd og testet i Norge 
med gode resultater
• Lettoppløselig i vann
• God smakelighet
• Høgt energiinnhold gir god 
 tilvekst på liten mengde pulver
• Passer til fl aske- og 
 automatfôring

• Virker positivt på 
 fruktbarhet og immun-
forsvaret
• Biotin forebygger 
klauvhelseproblemer

Pluss sortimentet – Felleskjøpets tilskuddsfôr

Pluss-sortimentet


