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Spørsmål og svar fra Champion webinar  
«Fôring av seniorhesten»  

9. desember 2020 
Q= spørsmål 
A= svar 

Q: Min fullblodshoppe på snart 22 vil ikke ha grøt med salt i... Hun rører heller ikke saltsteinen... 
Tips? 
 
A: Hvis hesten nekter å spise fôr med salt bør du prøve å redusere mengden salt du tilsetter og 
se om det frister mer. Hvis selv de minste mengder med salt gjør at fôret ikke spises bør du 
heller droppe det slik at du sikrer at hesten får i seg næringsstoffene som er i fôret.  Du bør så 
vurdere hvor mye salt hesten får fra fôret og se om det kan dekke behovet, eller om den bør ha 
noe mer. Du kan forsøke å blande 5-15 gram salt i en 10 liters bøtte med vann og se om 
hesten liker dette. 

 

Q: Hvor mye av betfiber kan man gi til en pensjonert senior? Kan det bli alt for mye? 

A: Du kan gi opp til 0,4 kg Betfiber per 100 kg kroppsvekt tørt. Det skal blandes ut i 5-7 
ganger sin egen vekt i vann og blir sånn sett en større mengde mat. Mengden du tildeler vil 
komme an på behovet hesten har.  

 

Q: Min 21 år gamle kaldblods reagerer med veldig mye energi når han får produkter med olje 
i. Har dere noen tips på oljeprodukter som ikke gir energi? 

A: Olje eller fett er det mest energirike vi kan gi til en hest - dersom den får mye energi av det 
du gir den bør du vurdere å gi den mindre, eller kutte det ut da den kanskje signaliserer at du 
tilfører den for mye energi med å bli veldig sprek. Dersom det er mulig å gi den noe mer 
fiberrikt kan det kanskje være tilstrekkelig. 

 

Q: Er det stivelse/mye stivelse i gulrøtter? 

 

A: I gulrøtter er det ikke stivelse, men det er en god del sukker. 

 

Q: Er det omega 3 å anbefale som ikke er olje? 
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A: Man kan bruke omega-3 rike planter i stedet for oljer. Linfrø har et høyt omega-3 innhold, 
og Champion Linomega er lagd av linfrø.

 

Q: Hva slags for anbefales til en frisk 27 årig islandshest? Fortsatt sprek og spiser/drikker 
godt, dårlig muskelsatt. 

A: Sørg for at hesten har tilgang til godt grovfôr, gjerne med litt høyere energiinnhold enn den 
fikk da den var yngre. Champion Betfiber er et veldig nyttig fôr til alle seniorhester. I tillegg 
kan du gjerne gi for eksempel Champion Gull, som er lett fordøyelig også for senioren. 

 

Q: Hva burde man gi ein senior med ringfot og forkalkninger? 19år frieser vallak. 

A: Når hesten har ringfot, som er en varig forandring i leddet, kan nok ikke fôringen   endre 
allverdens. Tilskudd med Omega-3 fettsyrer virker betennelsesdempende på ledd, og vil 
kunne dempe irritasjonen inni leddet noe, men er nok ikke noen vidundermedisin som fjerner 
problemet. Hør med din veterinær om hesten i perioder kan få NSAIDS som demper 
irritasjonen i leddene. 

 

Q: Skal man ikke gi multivitaminer til senior hester? Kan jeg heller gi B-vitaminer og 
Omega-3? 

A: Alle hester skal få dekket sitt vitamin og mineralbehov, også seniorer. Da kan du enten gi 
hesten anbefalt mengde av ett fôr i Champions blå serie, eller du kan bruke Champion 
Multitilskudd. B-vitaminer og Omega-3 skal gis i tillegg til dette. 

 

Q: Hvor mye olje kan/bør en 33åring få? 

A: Anbefalingene om mengde olje er de samme for seniorer som for yngre hester: maks 1 dl 
per 100 kg kroppsvekt daglig. Man gir da det hesten trenger for å få dekket energibehovet sitt, 
men ikke mer enn dette. 

 

Q: Lyngshest hoppa mi på 33 skulle gjerne ha lakt på seg litt mer, hun får nå fri tilgang på H2 
høy og 6dl betfiber, 6dl gresspellets og anbefalt mengde vitaminer, hva annet er lurt å gi? 

A: Du kan fint gi mer kraftfôr enn hesten får idag. Rasjonen er også lav på stivelse, så legg 
gjerne til litt Champion Gull også, da hesten har kapasitet til å fordøye mer stivelse enn den 
får idag. Champion Linomega er også et aktuelt fôr, det er rikt på både proteiner og fett. 

 

Q: Hvordan vet man om hesten trenger tilskudd av B-vitamin? 
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A: Matt og livløs pels og lite overskudd av energi er tegn på B-vitaminmangel. 
Sannsynligheten for B-vitaminmangel er stor derom hesten fordøyer grovfôr dårlig, noe man 
igjen ser ved at hesten går ned i vekt. 

 

Q: Jeg har to hester på 18 og 22 år. Ingen av de har fortalt noe fysisk og den på 18 
konkurrerer fortsatt på høyt nivå. Begge fores i dag med komplett. Mitt spørsmål er om jeg 
burde fortsette å fore med komplett når det fungerer såpass bra, eller om jeg burde gå over til 
noe annet? I såfall hva? 

A: Så lenge hestene fungerer bra og ikke viser noen tydelige tegn til alderdomsproblemer 
synes jeg du skulle fortsette med den fôringen de får idag. Eneste unntak er Champion 
Betfiber, som er veldig nyttig for å tilføre væske. Det er bedre å ha lagt til dette i fôrrasjonen 
før de begynner å få forstoppelser. Du kan også vurdere om du vil legge til et Omega-3 
tilskudd for å minske sannsynligheten for smerter fra leddene. 

 

Q: Har en gml ponni fått påvist PPID nå, tynn, fått medisin nå. Hvordan fore den opp riktig 
nå? 

A: Når hesten responderer godt på medisiner mot PPID har du bedre muligheter til å få fôret 
den opp. Du kan da gi den mer stivelsesrikt fôr enn da den ikke greide å regulere 
blodsukkeret. Champion Ekstrem kan være et godt fôr til din hest. Legg gjerne til dette i 
tillegg det den får idag. 

 

Q: Når vet jeg at en hest er «senior»? Mtp fôring" 

A: Det er flere tegn du kan se etter på dette, du hører mer om dette i webinaret. 

 

 

 

Her er svarene på spørsmålene vi stilte i quiz’en! 

1. Hvilke aldringstegn gir hesten nedsatt evne til å ta opp enkelte næringsstoffer? 
Riktig svar:  

b. Nedsatt tarmmotorikk, endret mikroflora, dårligere evne til å bryte ned fiber 
 
 

2. Hvilke tegn gir oss tips om at hesten har smerter fra munnhulen? 
Riktig svar: 

a. Spiser sakte og lite, spytter ut halvtygd fôr 
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3. Hvilken av disse fôrblandingene egner seg best til en senior med tyggeproblemer? 

Riktig svar:  
c. Oppbløtt Champion Graspellets, Champion Spenst eller Champion Betfiber, gjerne 

iblandet kraftfôr med høyt energiinnhold 
 

4. Hvordan legger man opp fôrrasjonen til en hest med PPID som responderer godt på 
medikamenter? 
Riktig svar:  

b. Når medisinene virker godt kan hesten fôres tilnærmet normalt 
 

5. Hvilke fordeler kan seniorhesten ha av å få tilført nok Omega-3 fettsyrer? 
Riktig svar:  

c. Demper betennelsesreaksjoner i ledd og gjør hesten mer sensitiv for insulin 
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