
Er størst mulig grovfôrandel i fôret til melkekyr lønnsomt? 

 

Av redaksjonen i, www.Kommentar-Avisa.no – 25.01.2020 

Overskriften var tittelen på et foredrag holdt i Nedre Setesdal i mars 1992 av Otto Sjelmo ved 

NILF, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Den gang var det myntet på ku 

miljøet i de lokale områdene og foredraget ble sendt ut igjen til melkebønder i Nedre Setesdal 

fra landbrukskontoret i juni 1999 som et innspill for bedret økonomi mht «Økonomien i 

mjølke-/kjøttproduksjonen». 

Det har til alle tider vært fornuftig å holde kraftfôr %en relativt lav og benytte seg av 

grasarealene i Norge. I mange år har kraftfôret vært relativt billig og kraftfôr andelen ligger på 

mange bruk rundt 40 % og det er nok gode muligheter til å redusere denne 5-10% og noen 

klarer også å senke den ytterligere – samtidig som nettoen sikres. 

 

Etter at regjeringen i 2019 kuttet rundt 8 % av norsk melkeproduksjon (bl.a. pga utflaggingen 

av Jarlsbergosten) tvinger det igjen frem en diskusjon om fòringsregimet. Dette er sterkt 

omtalt i bl.a. Bondebladet for 16. januar 2020 med et innlegg fra et møte med professor 

Harald Volden ved NMBU der tittelen lyder «- Vi må redusere avdråtten». Melkeytelsen må 

altså ned – men ikke nødvendigvis på bekostning av netto inntekta! I siste halvdel av 2019 

kom det også en svært alvorlig fagartikkel i ett fagblad for husdyrprodusenter der man gikk 

gjennom alle de råd som en melkeprodusent burde vurdere pga nedgang nasjonalt på 

melkevolumet. 

Ifølge Otto Sjelmo utgjør fôrmidlene rundt 36 % av kostnaden i produksjonen. Klarer man 

videre, ifølge Sjelmo, bl.a. å produsere rikelig med grovfôr av god kvalitet, er bevisst på 

forholdet mellom lettfordøyelig-energi og proteinet i fôret (melka kan bli beisk om det er for 

lite lett tilgjengelig energi) og har godt fokus på kuas vom-miljø (pH og 

mikrobesammensetning) vil nok melkeytelsen gå ned – men både ku helsa og krone nettoen 

kan øke som Sjelmo viser i tallmaterialet sitt. For å produsere godt grovfôr kreves det god fag 

kunnskap. For å få ett innblikk i tankegangen over bør du kikke gjennom sidene i foredraget 

til Sjelmo. Sjelmos konklusjoner finner du på side 14. 

 

***************** 

Vi minner om hva den tidligere jordbrukssjefen i Nedre Setesdal, som i 1999 sende det nevnte 

foredrag av Sjelmo til bøndene, skrev på Facebook 28.09.2019:  

«Jarlsbergosten til Irland og melkekutt i Norge. Fortsatt svekkelse av norsk matproduksjon!! 

I Nationen i dag: "Det virker som analysene Tine selv har gjort i forhold til utfasing av 

Jarlsbergeksporten har vært for snevre og har i størst grad ivaretatt Tine som selskap, ikke 

engang har konsekvensene for melkeprodusentene kommet tydelig nok fram." 

Kommentar: Prof Borgan uttalte en gang: "Enhver organisasjon tendenserer mot å bli et mål i 

seg selv". 

Det ser man tydelig her hvor foredlingen og omsetning av melka er blitt mer og mer 

sentralisert - og "urokråkene" opposisjonen er lempet ut av styr og stell og sekretariatet tar 

over makta i en samvirkeorg. hvor det skal være en mann en stemme. En del av oss var i 

Tønder i DK for noen år siden. Der var det 16 bønder som hadde meldt seg ut og nå satt 

bøndene selv og styrte alt og det gikk utmerket.  

Og nok et par ting. Vi lærte i sin tid at Jarlsbergosten var et godt reguleringsmiddel for å sikre 
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nok melkeproduksjon året rundt til folket vårt. Det er tydeligvis ikke så farlig lenger? Det blir 

vel snart import av melk med kjøleskip fra EU og norsk matproduksjon kan fortsatt trappes 

ned - til hjelpeløshet. For EU sies de har mat nok og er så sterkt at ingen våger å angripe det - 

sa en byråsjef i ett dep. til meg for mange år siden. 

Til slutt: Kuttet man kraftforet til ca 20 % ville man nok få noe lavere produksjon, kunne 

bruke mer grovfôr og bonden få lavere veterinærutgifter og andre utgifter - og totalt sett 

omtrent like god netto til bonden. Og det er jo den han lever av i Norges mjølkeprod. Sikre 

Norges matgrunnfjell. Så kunne man kutte masse kraftfor fra Brasil. Hilsen gammel 

jordbrukssjef.» 

 

 

 

 






































