
Grovpelletsen er utviklet gjennom et samarbeid 
mellom flere saubønder og Felleskjøpet Agri. 
Kraftfôret er nå prøvd ut i Norge i to sesonger. 
Kraftfôret kan gis direkte på grasbakken og det 
er enkelt for sauen å få tak i kraftfôret.
Tilbakemeldingene fra markedet er svært gode. 
Det blir lite svinn og tildelingen av kraftfôr er enkel 
uten behov for kraftfôrkrybber eller automater

Bakgrunn
Ideen om en grov pellets har sin opprinnelse fra 
Sør-Skottland der sauen går ute det meste av året 
og støttefôring med kraftfôr på beite er vanlig. 
Kraftfôret kjøres ut med ATV og utmatervogn. På 
denne måten kan man fôre mange dyr på kort tid. 
I lammingsbingene er det ofte talle og man kan 
tildele kraftfôret direkte på talla uten at det blir 
nevneverdig svinn. FORMEL Sau Grov er utviklet 
med inspirasjon fra Skottland; fôringsregimet er 
tidsbesparende og man slipper å henge opp 
krybber til kraftfôret.

FORMEL Sau Grov og tidlig beiteslipp!
Overgangen fra innefôring til beite kan ofte bli brå 
og i tillegg kan en sein vår være utfordrende. For 
å redusere smittepresset i fjøset er det vesentlig å 
slippe sauen tidlig ut på beite etter lamming. Om 
beite ikke er godt nok tidlig i sesongen, er støtte-

fôring av søyene viktig for å opprettholde mjølke-
produkssjonen. Tilbakemelding fra gardbrukerne 
er at grovpelletsen gjør det enklere å slippe sauen 
på innmarksbeite tidlig på våren.
Ved å sørge for at mjølkeproduksjonen kommer 
godt i gang på våren, kan flere søyer slippes til 
fjells med flere livskraftige lam som får en god 
tilvekst. Enkelte sauebønder påpeker også at 
utfordringene med snyltere hos lam blir mindre ut 
fra teorien om at lam som har fått en god start er 
mindre utsatt for koksidiose.

Tilbakemeldinger fra markedet
- bruk og tilvenning
Kundene våre forteller at tilvenning av grov-
pelletsen går greit. Voksne søyer tar pelletsen fort, 
mens påsett-lam trenger noe lengre tid på tilven-
ning før de spiser opp rasjonen sin.
Det er en fordel å starte med FORMEL Sau Grov 
i god tid før lamming. I praksis fungerer det fint å 
dosere ut omlag 0,5 kg per søye med noen meters 
mellomrom ute på jordet med varierende fôrings-
plass hver dag. På denne måten blir tråkkbelast-
ninga på beite også mindre.
Kundene våre forteller at FORMEL Sau Grov tåler 
bedre fuktighet enn vanlig pellets før den løser seg 
opp, det blir derfor mindre svinn ute på beite.

FORMEL Sau Grov 

For tidlig beiteslipp og 
høg mjølkeproduksjon
FORMEL Sau Grov er en spesialprodusert 
kraftfôrpellets til sau. Spesielt for pelletsen 
er størrelsen; den måler 12 mm (vanlig 
pelletsstørrelse er 4,8 mm). Dette gjør den 
spesielt godt egnet til bruk på beite.

FORMEL
Sau Grov
• Størrelse: 
 12 mm pellets 
 (vanlig pellets 4,8 mm)

• Produseres på kraft 
 fôrfabrikkene Stange 
 og Vaksdal.

• Leveres i bulk og 
 storsekk

• Har høgt innhald av  
 energi og AAT for høg  
 mjølkeytelse
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