
Grovforsituasjonen 

En stor del av melkeprodusentene i Rogaland får  betydelig avlingsreduksjon i 

grovforproduksjonen dette året fordi eng har gått ut på grunn av vinterskader, og i tillegg den 

spesielt seine våren. For mange gir dette drastiske utslag, og de vil ha behov for hjelp og 

rådgiving i denne situasjonen. TINE Rådgiving ønsker derfor å informere dere om TINE 

sine muligheter til å bidra overfor den enkelte melkeprodusenten i tilfelle dere får 

henvendelse fra våre felles medlemmer og kunder.  

 

TINE Rådgiving har gode verktøy 

I TINE Rådgiving har vi mange gode verktøy som kan hjelpe til med planlegginga: 

1. TINE Melkeprognose er viktig for å tilpasse kutallet til melkekvota. 

2. TINE Fôrdisponering er viktig for å skaffe seg en oversikt over hvordan man best skal 

utnytte det innhøsta fôret i innefôringssesongen. 

3. TINE OptiFôr er et viktig hjelpemiddel for god fôrplanlegging til kyr og ungdyr for å 

optimalisere ytelsen og riktig fremfôringstid for å spare grovfôr.  

4. TINE Prissystem grovfôr for å vurdere riktig pris ved kjøp av grovfôr og samtidig 

vurdere om det er mer økonomisk lønnsomt å kjøpe kraftfôr.  

TINE Rådgiving har spesialister på foringsrådgiving 

Våre rådgivere er spesialiserte på ulike fagområde. På foring har vi i Rogaland tre rådgivere 

som er med i TINE`s Topp Team Foring. Topp Team Foring  utgjør de beste 

foringsrådgiverne i TINE.  Utover det har vi også rådgivere som er foringsspesialister uten å 

være del av Topp Teamet. Alle disse vil kunne nyttes av medlemmer som har behov for 

foringsrådgiving. Den faste rådgiveren på bruket kalles Nøkkelrådgiver, og også denne kan 

brukes som sparringspartner i den faglige diskusjonen.    

Oppfordre melkeprodusenten til å ta kontakt med TINE 

Uansett hvilke tiltak bonden velger å satse på er det viktig å starte planleggingsprosessen så 

raskt som mulig. Et godt råd er å ta kontakt med sin Nøkkelrådgiver for å legge en god 

strategi!  

For de som er rammet av overvintringsskader er det viktig å ta kontakt med fôringsrådgiveren 

for å diskutere riktig høstestrategi (mengde kontra kvalitet) og alternative grovforvekster og 

fornyingsstrategi av eng. 

Årets grovfôravling vil for mange bli mindre enn normalt. Allerede nå er det viktig å 

planlegge eller starte tiltak for å spare grovfôr, både i sommer og i den kommende 

innefôringssesongen.  

 

 



Anbefalinger så langt 

TINE anbefaler å ikke sende ungdyr og kyr til slakt før det er gjort en grundig vurdering om 

det er den økonomisk riktige strategien. Et av de beste tiltakene for å spare grovfôr er heller å 

øke kraftfôrmengden både til kyr og ungdyr. Spesielt oksene tåler intensiv fôring, og en 

sterkere og mer intensiv fôringsstrategi vil redusere daglig grovforbehov og antall fôrdager. 

Kraftfôrleverandørene har utviklet spesialblandinger som kan benyttes ved høye 

kraftfôrmengder, og som virker som grovfôrerstatter.  

 

Fagpersoner på foring 

Foringsrådgiver Jon Kristian Sommerseth, med  i Topp Team tlf  971 93085 

Foringsrådgiver Line Bergersen, med i Topp Team   tlf  908 93599 

Foringsrådgiver Anja Våg Skjold, med i Topp Team  tlf  913 28682 

Foringsrådgiver Liv Egeland      tlf  952 28560 

Foringsrådgiver Heri Andrian     tlf  908 90404 

Foringsrådgiver Arve Vignes      tlf  908 88308 


