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Innlegg 

• Sortsvalg

• Forutsetninger for god engproduksjon

• Planlegging for høsting

• Økt tørrstoff for økt fôrkvalitet



Fylkesvis arealstatistikk 2010 (SSB)

Dekar fulldyrka eng:  0-4 år – 5-9 år - >10 år



Tidsklemma – jord - klima

• Pløying og gjenlegg er tidkrevende og dyrt,  og dårlig vær 
innebærer risiko for mislykka gjenlegg.

• I grovfordistriktene uten omfattende dyrking av korn, potet, 
oljevekster, ønsker mange ei ”varig” eng 

• Valgte frøblandinger et kompromiss for å oppnå

• Gode avlinger i nyenga

• Avlingsstabilitet over år

• =>  Allsidige frøblandinger som danner tett grasdekke



Kalking for rett pH



Bedre plantevekst, utnytting av næringsstoff i gjødsel, 
mindre næringstap, bedre jordstruktur og drenering







Gode rundballer er tørre

• Mindre fare for feilgjæring

• Mindre FEm – tap v/mindre pressaft

• Mindre FEm – tap v/sikker ensilering?

• Lettere jobbing?

• Mindre plast 

• Mindre ensileringsmidler

• Mindre transport



Hva ser du her?



Fortørking – å tørke bort vann



Hvor mye fortørk?

• Protein

• Sukker

• Lettløselig fiber

• Fett



MANGE typer tilsetningsmidler…



…med mange erfaringer og anbefalinger





Biologiske midler

• Homofermentative bakt. (Kofasil Lac, Silomax IQ, Xtrasil Bio Lp m.fl.) TS% 28 – 40

• Homofermentative bakt. + kjemi (Sil All Fireguard) TS% 35 - 40

• Heterofermentative bakt. (Kofasil S) primært mot varmgang (mais, helgrøde, grovt gras)

• Blanding (Kofasil duo, SiloMax stabil, Advance +, m.fl.) TS% 28 – 50

• Blanding + enzym (Sil All, Lalsil Dry HC organic) mer sukker? TS% 28 – 35





Rask fortørking av gras – nøkkel til god fôrkvalitet

• Tørking i streng
• Prioriteres på bæresvak og ujevn jord med fare for jordinnblanding 

• Breispredning (80% dekning av arealet som er slått)
• Oftest bedre gjæringskvalitet
• Fortere fortørk
• Jevnere fortørk

• Trepunktsmonterte slåmaskiner
• Lett og lettdrevne
• Stor kapasitet 

• Mange meninger og erfaringer, viktigst med mest mulig tørkebredde



Breispredermaskiner fortørker graset best
Norsk Landbruk 5/7 2021

• Best totaløkonomisk resultat med slåmaskiner med knekker som 
breisprer godt

• Stor forskjell på slåmaskiner, mtp utforming av streng og total tørkeareal
• Føring av gras mellom hjulene
• Løfting av gras over hjulene 



• Vil sprederiver gi bedre fôrkvalitet og raskere tørk?

• Vil midtnattsol gi høyere sukkerinnhold?

• Vil dagens høstelinjer påvirke sukkerinnhold? 

Arktisk grovfôrkvalitet

Tjøtta

Leirfjord

Sortland
Målselv



Slåmaskin

65% Tørkebredde

85% Tørkebredde

42% Tørkebredde

Kverneland 2840 F, 2840 M

Claas Disco 3050

Kuhn FC 283 TG 68% Tørkebredde 

Kuhn 3160 TLD 58% Tørkebredde



Grasriver og strengbredde



Tørrstoffavling 2020 og 21
2021 Tjøtta Leirfjord Sortland Målselv

Avling kg TS/daa 752 659 729 245
Bredde smalstreng m 1,41 1,24 1,47 1,22
Bredde breistreng m 1,91 1,85 1,77 1,81
Bredde u/knekk m 2,40



Felt på Tjøtta



Felt i Leirfjord 2021



Felt i Sortland



Felt i Målselv



Fortørking ved utfordrende vær



Fortørking i drivende vær (og lite avling)



Sukkerinnhold pr ledd over tid



Oppsummering

• Allsidige blandinger for ei robust, produktiv og langvarig eng

• Fokus på stell av langvarig eng

• Velg rett ensileringsmiddel

• Kjør med breidstreng og ta vare på kvaliteten i graset

• Unngå unødvendig mekanisering, tenk samarbeid om redskap


