
 
 

NOTERINGSSKJEMA OG VEILEDNING FOR OPPMÅLING AV FÔRLAGER  

OG OPPLYSNINGER OM FÔROPPTAK 
 

FÔRLAGER  
Søker skal måle opp grovfôr på lager, og søker har ansvar for å oppgi korrekte tall. Måling av 

grovfôrlager i skadeåret skal skje så nært i tid som mulig til tidspunktet for innsett av beitedyrene.  

Gras og andre grovfôrvekster som er dyrket på fulldyrket eng, overflatedyrket eng og areal med 

andre grovfôrvekster (produksjonstilskudd kode 210, 211 og 213) skal registreres. Alt høstet eller 

beitet grovfôr på dette arealet skal måles opp og legges inn i søknadsskjemaet.  

 

Hvordan måle beholdning av grovfôr i silo og rundball 

Tårnsilo: oppgi diameter og fôrhøyde  

Plansilo: oppgi lengde, bredde og fôrhøyde 

Når du fyller disse tallene inn i søknadsskjemaet i Altinn, vil systemet gjøre en automatisk omregning 

til antall FEm totalt pr. silo. 

 

Rundballer skal telles. Standard rundballevekt for grassurfôr som benyttes i omregningen i det 

elektroniske søknadssystemet er 750 kg.  Standard fôrenhetsinnhold i en rundball (grassurfôr og 

andre grovfôrvekster) framgår av tabell som er lagt inn i Rundskriv 2018 – 35 pkt. 2.7.3 «Standard 

fôrenhetsinnhold i en rundball og regler for å avvike». Tabellen finner du også på 

Landbruksdirektoratets hjemmeside. Rundskrivet gir en generell veiledning for beregningen av 

oppmålt fôrlager og fôropptak. 

 

Dersom du mener fôrverdien i rundballen er lavere enn det som framgår av denne tabellen, må du 

dokumentere dette ved representative fôranalyser og vekt av et representativt utvalg rundballer, jf. 

reglene for å avvike i pkt. 2.7.3 Dersom avviket er mer enn 15 % fra standard norm  

(160 FEm/rundball), kan søker bruke reelle tall. 

 

Når du måler opp fôrlageret, kan du notere tallene i tabellene nedenfor. Deretter legger du tallene 

inn i den elektroniske søknaden eller for deg som har sendt søknad om forskudd, i «Skjema for 

endelige opplysninger- Oppfølging av forskuddssøknad etter at all avling er høstet ved slått eller 

beite». 
 

1. Grovfôrlager 

Dato for oppmåling av fôrbeholdning  

 

Beholdning av grovfôr i silo ved måledato 

 Diameter (m) Høyde (m) 

Tårnsilo 1   

Tårnsilo 2   

Tårnsilo 3   

Tårnsilo 4   



 Lengde (m) Bredde (m) Fôrhøyde (m) 

Plansilo 1    

Plansilo 2    

 

Grovfôr på lager 

 stk kg 

Høy   

Høysilasje   

Rundballer    

 

Overlagret/kjøpt grovfôr (Husk at dette også skal telles med i totalt fôr på lager) 

 stk kg 

Ensilert fôr   

Høy   

Høysilasje   

Rundballer    

Overlagret /mottatt/kjøpt grovfôr som du har på lager på måledato skal føres i skjemaet. Hvis du 

har fôr fra i fjor, må det dokumenteres eller sannsynliggjøres, ellers vi dette overliggende fôret bli 

regnet som skadeårets avling. Opplysningene om innkjøpt grovfôr på lager på måledato skal være 

dokumentert av regnskapskontoret.  

 

Solgt grovfôr i skadeåret 

 stk kg 

Ensilert fôr   

Høy   

Høysilasje   

Rundballer    

Opplysningene om solgt grovfôr av skadeårets avling dokumenteres av regnskapskontoret, og føres 

inn i skjemaet. 

 

FÔROPPTAK PÅ GROVFÔRAREALET 

2. Fôropptak ved beiting/fôring av skadeårets avling i vekstsesongen 
Har dyrene blitt fôret med grovfôr fra grovfôrarealet i skadeåret (beiting eller fôring)?                       Ja  ⃝     Nei  ⃝ 

Fôropptak ved beiting/fôring, fra fulldyrket eng 

(kode 210), overflatedyrket eng (kode 211) og 

andre fôrvekster (kode 213) til vekstsesongen 

er avsluttet 

Antall dyr fôret av 

grovfôrarealet 

 

Antall fôrdager på 

grovfôrarealet 

 

Norm for grovfôropptak pr. 

dag FEm. jf Sats- og 

beregnings- forskriften §15 

Melkekyr og ammekyr   7,5 

Øvrige storfe   3,5 

Søyer med lam   3,0 

Øvrige småfe   1,0 

Hester   4,0 

 

Alt fôropptak på grovfôrarealet det søkes produksjonstilskudd for (kode 210, 211 og 213) fram til 

oppmålingsdato skal føres i skjemaet. Dette gjelder fôropptak både ved beiting og fôring av høstet 

grovfôr (nullbeiting). Det skal ikke beregnes fôropptak for dyr på innmarksbeite (kode 212) eller 

utmarksbeite. 



For å kunne korrigere antall beitedager for suppleringsfôring eller delvis beiting på 

innmarks/utmarksbeite, bør du fylle ut og legge ved «Noteringsskjema grovfôr – beitedager korrigert 

for suppleringsfôr». Dette skjemaet finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  

Har du tilleggsfôret dyr på innmarksbeite eller i utmark med årets avling fra                                

fulldyrket-/overflatedyrket mark? Dersom du ikke har regnet med dette i beite-/fôringsdager, 

noterer du her fôrslag og mengde. 

Fôrslag Mengde 

 
 

 

 

 


