
Nyhedsbrev om foderrplaner. 

Lørdag den 4 december kl. 10 til 12   på landbocenteret i Rønnede  Center alle . 

Møde hvor jeg gennemgår regnearket. Tage din PC med og jeg kan hjælpe med at du får det til at virke  for 
dig.  Tag selv kaffen med og kom i god tid.  

Der er ikke problemer med ophavsret på regnearket. Det er et regneark som jeg lavede for over 10 år siden. 

Regnearket er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

Som medlem af Sjællandske Fåreavlere får du her et exel regneark,  således at du let kan gennemregne din 
egen foderplan, og dermed have en rigtig god ide om fårene får de næringsstoffer som de har brug for 
gennem vinteren. 

Når man gennemregner en foderplan tager man de enkelte foderemners indhold af protein, mineraler 
m.m. Derefter læggers indholdet sammen  for de enkelte foderemner. 

Derefter ser man om indholdet i foderet svare til dyrenes behov. 

Regnearket består af øverst en del hvor indholdet i det valgte foder indeholder og lægges sammen og det 
kan let sammenlignes med dyrenes behov. 

Nedenunder er et afsnit med de valgte foderemner og deres indhold som bruges i gennemregning af 
foderplanen. 

Herunder er en fodermiddel tabel med de mest almindelig anvendte foderemner til får. 

Det næste afsnit er fodernormer der bruge i de forskellige perioder fra løbning og til diegivning. 

I regnearket er normerne blå og står nederst på skærmen således at det er let at sammenligne foderets 
indhold med normen.   Normerne er angivet med minimum og maksimum  

Til sidst er et afsnit som kan udskrives hvor der beregnes hvor meget foder der skal gives pr dag til det antal 
får som man har i besætningen eller i den gruppe som der er beregnet til. 



          
        g g
    øre/fe kg kg ts g ford AAT PBV
 foderemne  fe    råprotein   

 byg  0,30 63 0,32 0,27 20 26 -14
 fåre t dlg  0,15 68 0,15 0,13 45 15 20
 hø græs  0,60 228 1,14 0,96 66 68 -8

 
rajgræs 

halm  0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 gulerødder  0,10 26 1,03 0,10 7 9 -5
 græs ens-  0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 halm byg  0,05 9 0,23 0,20 2 10 -11
 mineraler g  5,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 kridt g  0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
    øre      
sammentælling I alt 1,2 393 2,86 1,66 140 128 -19
  pr fe.  328 2,38 1,38 117 106 ###
 kraftfoder % af tørstof 24,01     



til drægtige der behøver ekstra foder

 fodrplan dato 18-11-21  
      
 race kryds    
 race tillæg eller fradrag i % 0
 antal dyr 10   
      
% kraftfoder i foderration af tørstof 24,01  
  fe/dyr kg/dyr kg i alt/dag
kraft byg 0,3 0,32 3,2  
kraft fåre t dlg 0,15 0,15 1,5  
grovfoder hø græs 0,6 1,14 11,4  

grovfoder
rajgræs 
halm 0 0,00 0,0  

grovfoder gulerødder 0,1 1,03 10,3  
grovfoder græs ens- 0 0,00 0,0  
grovfoder halm byg 0,05 0,23 2,3  
grovfoder mineraler g 5 5 50,0 g
grovfoder kridt g 0 0 0,0 g
grovfoder  0 0 0,0  
      
      


